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شخب یگدنز  تخانش 

باتک تاصخشم 

تجح نیرخآ  تخانـش  رد  ییاهراتفگ  شخبیگدنز  تخانـش  روآدـیدپ :  مان  ناونع و   1343 میهاربا -  یناتسورس  یعیفـش  هسانـشرس : 
 : يرهاظ تاصخشم  . 1378 رصع ، دوعوم  رشن  نارهت  رشن :  تاصخشم  اینشناد  شویرپ  راتساریو  یناتسورس  یعیفش  میهاربا  هدنسیون  قح 

-05-6968-964 لایر ؛  87000-05-6968-964 لایر ؛  87000-05-6968-964 لایر ؛  87000-05-6968-964 کـباش :  ص 175 
[ - 172  ] همانباتک ص تشاددای :  لایر   1380  : مود 10000 پاچ  تشاددای :  یلبق  یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعـضو  لایر  87000

هـسانش راـظتنا  تیودـهم --  عوضوم :  مهدزاود 255ق . -  ماـما  جـع ،  نسح  نبدـمحم  عوضوم :  سیوـنریز  تروـصهب  نینچمه  175 ؛
یسانشباتک هرامش   297/959 ییوید :  يدـنب  هدر  BP51/ش75ش9  هرگنک :  يدـنب  هدر  راتـساریو  شویرپ 1335 ، -  اـینشناد ، هدوزفا : 

م12117-78 یلم : 

رشان نخس 

مالسلا هیلع  رصع ،  ماما  مان  هب  هک  تسا  يرثا  ناونع  شخب )  یگدنز  تخانش   ) هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  حلاص  ابا  ای  کیلع  مالـسلا 
یلهاج گرم  زا  ییاهر  نمـضتم  تخانـش  نیا  یعیـش  عبانم  همه  رد  دوش .  یم  تفرعم  نابلاط  ناقاتـشم و  همه  میدـقت  ناـشیا  هراـبرد  و  ، 

نیا زا  شیپ  دور .  یم  يراگتـسر  ناـمیا و  هتـسجخ  یپ  کـیپ  لابقتـسا  هب  هک  یتـما  ندـش  اـیهم  یهارمگ و  زا  جورخ  يارب  یباـب  تسا . 
و نابعش 1420 )  ) دالیم نشج  يرازگرب  مایا  ندیسر  ارف  اب  اما ،  دوب  هدش  رـشتنم  دوعوم  همانهام  رد  هلاقم  تروص  هب  رثا  نیا  زا  ییاهـشخب 

بجوم ات  دشاب  میئامن .  مالسلا ،  هیلع  رـصع ،  ماما  كرابم  رـضحم  میدقت  ار  رـضاح  باتک  ات  میدش  نآ  رب  مرتحم  فلوم  یگدامآ  مالعا 
رشان هللا  ءاش  نا  دیآ .  لصاح  یفاو  هرهب  ار  شترضح  ناقاتشم  ددرگ و  ناشیا  يدونشخ  بلج 

راتفگشیپ

مسج و ندرک  هدنز  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  هللادبع ،  نب  دمحم  ترضح  مالـسا ،  یمارگ  ربمایپ  هژیو  هب  یهلا و  ناربمایپ  همه  توعد  ساسا 
؛  دـنا هدرک  وخ  گرم  اـب  هدرب و  داـی  زا  ار  یگدـنز  ینعم  تاـیح ،  همـشچرس  زا  ندـنام  رود  لـیلد  هب  هک  ییاـهناسنا  تساـهناسنا ،  حور 
زا دـنا .  هدـش  لفاغ  دوش ،  یمن  تفای  یهلا  يایلوا  ایبنا و  رغاس  رد  زج  هک  یتایح  بآ  زا  هدرک و  شوخ  لد  ایند  بارـس  هب  هک  ییاهناسنا 

اونما نیذلا  اهیا  ای  دیامرف :  یم  هدناوخارف و  وا  لوسر  ادخ و  شخب  یگدنز  توعد  تباجا  هب  ار  نانمؤم  همه  میرک  نآرق  هک  تسور  نیا 
ارف يزیچ  هب  ار  امـش  شربمایپ  ادـخ و  نوچ  دـیا ،  هدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يا  ( 1  . . . ) مکییحی اـمل  مکاـعد  اذا  لوسرلل  اوبیجتـسا هللا و 

هدـنز تلاسر  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  یبن  تلحر  توبن و  متخ  اب  دـینک . . .  تباجا  ار  ناشتوعد  دـشخب  یم  ناتیگدـنز  هکدـنناوخ 
رد ار  تایح  همـشچرس  دـنوادخ  نذا  هب  هک  دنتـسه  اهنآ  سپ  نآ  زا  دـش و  هدرپس  تیادـه  رون و  ياوشیپ  هدزاود  تسد  هب  سوفن  نتخاس 

تجح نیرخآ  تسد  رد  اهناسنا  يونعم  يدام و  تایح  همـشچرس  نونکا  دنزاس .  یم  هدنز  دننک ،  ناشتباجا  هکار  یناسک  دنراد و  تسد 
شلها نیمز و  دوخ  ییاحیسم  مد  اب  دنک  هدارا  دنوادخ  هک  نامز  ره  هک  تسوا  تسا و  ءادفلا ،  هل  انحاورا  مظعالا ،  هللا  ۀیقب  ترضح  قح 

(2  . . . ) اهتوم دعب  ضرالا  ییحی  هللا  نا  اوملعا  هفیرـش :  هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا ،  هیلع  رقاب ،  ماما  هکنانچ  دـشخب .  یم  هرابود  یگدـنز  ار 
(3  . ) اهتوم دـعب  مالـسلا ،  هیلع  مئاقلاب ،  لج  زع و  هللا  اـهییحی  دومرف :  دزاـس . . .  یم  هدـنز  شندرم  زا  سپ  ار  نیمز  دـنوادخ  هک  دـینادب 

نیرخآ تخانـش  نیاربانب ،  دزاس .  یم  هدـنز  شندرم  زا  سپ  ار  نیمز  مالـسلا ،  هیلع  مئاق ،  تسد  هب  لـالج ،  تزع و  بحاـص  دـنوادخ ، 
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تسا یتخانش  مه  ددرگ و  یم  هدرم  ياهلد  ندش  هدنز  بجوم  شتباجا  تسا و  شخب  یگدنز  هک  تسا  یسک  تخانش  مه  قح ،  تجح 
 : دومرف هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  ربمایپ  هک  ارچ  دزاس .  یم  نومنهر  تایح  همـشچرس  هب  دـناهر و  یم  یلهاج  گرم  زا  ار  ناسنا  هک 
هک هچ  نآ  تسا .  هدرم  یلهاج  گرم  هب  دسانشن  ار  شنامز  ماما  دریمب و  سکره  ( 4  . ) هیلهاج ۀتیم  تام  هنامز  ماما  فرعی  مل  تام و  نم 
 ، هجرف یلاـعت  هللا  لـجع  نسحلا ،  نب  ۀـجح  ترـضح  یهلا ،  هریخذ  نیرخآ  تخانـش  هار  رد  كدـنا  تـسا  یـشالت  تسامـش  يور  شیپ 

هدنز شترـضح  شخب  تایح  راونا  اب  ار  ام  هدرم  ياهلد  دنک و  انـشآ  دوخ  تجح  اب  شیپ  زا  شیب  ار  ام  همه  لاعتم  دنوادخ  هک  میراودیما 
یناتسورس یعیفش  میهاربا  هللا .  ءاش  نا  دزاس . 

یعیش رکفت  میرح  نارادزرم  اب 

اب یعیـش ،  رکفت  سدقم  میرح  رادساپ  فک  رب  ناج  ینارادزرم  نوچ  هراومه  يربک  تبیغ  بیـشن  زارفرپ و  نارود  لوط  رد  هعیـش  ياملع 
دـصق يا  هنزور  زا  سنا  نج و  نیطایـش  دنا  هدرک  ساسحا  هک  نامز  ره  رد  دنا و  هدوب  مالک و . . .  ثیدح ،  هقف ،  زا  معا  نآ ،  داعبا  همه 

هب شیوخ  ناوت  شوت و  مامت  اب  دنشاب  یم  هعیـش  يافعـض  ناهذا  رد  ههبـش  داجیا  ددص  رد  دنراد و  ار  سدقم  میرح  نیا  هب  زواجت  ذوفن و 
دروخ یم  مشچ  هب  هعیش  ردقنارگ  ياملع  راثآ  یـسررب  رد  هک  یمهم  هتکن  دنا .  هتخادرپ  يرکف  نارگتراغ  یگنهرف و  نازواجتم  اب  هلباقم 
میرح زا  عافد  ینعی  ناش ؛  یلـصا  هفیظو  هب  نتخادرپ  زا  عنام  ثیدح ،  هقف و  نوچمه  ییاه  هصرع  رد  اه  نآ  لاغتـشا  زگره  هک  تسا  نیا 

اب ورایور  ار  دوخ  رمتـسم  روط  هب  اهنآو  هدـشن  تیالو  هشیدـنا  یترابع  هب  ای  و  یعیـش ،  رکفت  هیامناج  جـیورت  نییبت و  یعیـش و  تاداـقتعا 
هب هجوت  اب  نامز و  تایـضتقم  هب  هتـسب  ور ،  نیمه  زا  دنا و  هدید  یم  دنا ،  هدوب  هشیدـنا  نیا  ناکرا  هب  ندز  همطل  ددـص  رد  هک  ییاهنایرج 
یم تاهبـش  نآ  در  ییوگخـساپ و  يارب  ییاه  هلاسر  اـهباتک و  نیودـت  هب  تسا  هدوب  یعیـش  باـن  رکفت  هجوتم  رـصع  ره  رد  هک  یتاـهبش 

460  ) یسوط خیش  328 ق ، )   - 413  ) دیفم خیش  م 381 ق ، )   ) قودص خیـش  نوچمه  يراوگرزب  ياملع  راثآ  رب  يرورم  دنا .  هتخادرپ 
یم ناشن  هدرک و  تابثا  ار  الاب  ياعدم  یتسرد  و . . .  1037 ق )   - 1111  ) یسلجم همالع  648 ق ، )   - 726  ) یلح همالع  385 ق ، )  - 

هعماج دنا  هدرک  ساسحا  هک  هنیمز  ره  رد  هدشن و  لفاغ  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دمحم ،  لآ  نایعیـش  لاوحا  زا  ینآ  ناگرزب ،  نیا  هک  دهد 
ناـنوچ دوـخ  رـصع  رد  کـی  ره  زین  هعیـش  ياـملع  ریاـس  دـنا .  هتخادرپ  هلاـسر  باـتک و  فیلاـت  هب  تسا  یناوتاـن  فعـض و  راـچد  هـعیش 
نیشیپ ياملع  هک  یفلتخم  تاعوضوم  نایم  رد  اما  دنا .  هدیشخب  یگدنز  تایح و  ییانشور و  رون و  نابلاط ،  هب  هدیـشخرد و  يدیـشروخ 

نیا هب  صاخ  یتیانع  هعیش  ياملع  تسا و  هدوب  رادروخرب  یصاخ  هاگیاج  زا  مالسلا ،  هیلع  رـصع ،  ماما  تبیغ  عوضوم  دنا  هتخادرپ  اهنادب 
گرزب اقآ  خیش  موحرم  هعیـش  گرزب  سانـشباتک  لقن  هب  هک  ییاج  ات  دنا ،  هدز  یناوارف  تافیلات  هب  تسد  هنیمز  نیا  رد  هتـشاد و  عوضوم 
يدامتم نورق  یط  رد  هعیـش  گرزب  ناثدحم  ناملکتم و  اهقف ،  يوس  زا  ۀبیغلا  ناونع  اب  هلاسر  باتک و  لهچ  رب  نوزفا  ۀعیرذلا  رد  ینارهت 

نب دـمحم  رفعجوبا  م 260 ق ) .   ) ناذاش نب  لـضف  دـمحموبا  هب  ناوت  یم  ناـگرزب  نیا  هلمج  زا  هک  ( 5  . ) تسا هدمآرد  ریرحت  هتـشر  هب 
م 360  ) ینامعنلا رفعج  نب  میهاربا  نب  دمحم  هللادـبعوبا  م 332 ق ) .   ) يدادغبلا مساقلا  نب  دـمحم  رکبوبا  م 323 ق ، )   ) رفازعلا نب  یلع 
م  ) دیفم خیـش  هب  فورعم  نامعنلا  نب  دمحم  نب  هللادـبعوبا  م 381 ق ، ) .   ) قودص خیـش  هب  فورعم  نیـسحلا  نب  یلع  نب  رفعجوبا  ق ) . 

یلع نب  نسح  نب  دـمحم  رفعجوـبا  م 436 ق ، )   ) يدـهلا ملع  یـضترم  دیـس  هب  فورعم  يوسوملا  نسح  نب  یلع  مساـقلاوبا  413 ق ، ) 
هدرکن و افتکا  هلاسر  باـتک و  نیا  فیلاـت  هب  هعیـش  ناـگرزب  زا  يا  هراـپ  یتح  درک .  هراـشا  و . . .  م 460 ق )   ) یسوط خیـش  هب  فورعم 

هلاسر هدزیـس  دودح  اب  دیفم  خیـش  هکنانچ  دـنا ،  هدرک  فیلات  نامزلا  رخآ  دوعوم  تبیغ  عوضوم  هنیمز  رد  يددـعتم  ياه  هلاسر  اهباتک و 
هب ار  ناگرزب  نیا  همه  هک  هچ  نآ  دیدرت  نودب  اما  دـنراد .  رارق  هلیلج  هلـسلس  نیا  ردـص  رد  هلاسر  هد  دودـح  اب  ( 7  ) قودص خیـش  و  ( 6)
 ، مالـسلا هیلع  مظعالا ،  هللا  ۀیقب  ترـضح  یهلا  هریخذ  نیرخآ  تبیغ  عوضوم  زا  هفارخ  لهج و  ياهراگنز  ندودز  يارب  هدهاجم  شالت و 

يوس زا  هک  يا  هفیظو  دـنا ،  هتـشاد  هدـش  داـی  عوضوم  لاـبق  رد  دوخ  هفیظو  هب  تبـسن  اـهنآ  هک  تسا  هدوب  یتفرعم  تخانـش و  هتـشاداو ، 
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نیا غیلبت  جیورت و  هار  رد  دوخ  ناوت  مامت  اب  هک  دراد  یم  او  ار  اهنآ  هدش و  میسرت  بهذم  نیا  ياملع  يارب  مالسلا ،  مهیلع  هعیـش ،  ناماما 
هنوگ نیدـب  تبیغ  نامز  رد  هعیـش  ياملع  هفیظو  هدـش  لقن  مالـسلا ،  هیلع  يداه ،  ماما  زا  هک  یتیاور  رد  هک  نانچ  دـننک .  شالت  عوضوم 

هللا ججحب  هنید  نع  نیباذلا  هیلع و  نیلادلا  هیلا و  نیعادلا  ءاملعلا  نم  مالـسلا ،  هیلع  مکمئاق ،  ۀبیغ  دعب  یقبی  نم  ول ال  تسا :  هدش  ریوصت 
نوکـسمی نیذلا  مهنکل  هللا و  نید  نع  دترا  الا  دحا  یقبامل  بصاونلا  خاخف  نم  هتدرم  سیلبا و  كابـش  نم  هللا  دابع  ءافعـضل  نیذقنملا  و 

مئاق تبیغ  زا  دـعب  رگا  ( 8  . ) لج زع و  هللا  دنع  نولضفالا  مه  کئلوا  اهناکـس ،  ۀنیفـسلا  بحاص  کسمی  امک  ۀعیـشلا  ءافعـض  بولق  ۀمزا 
يرادساپ وا  نید  زا  یهلا  ياهناهرب  اب  و  دننک ،  یم  ییامنهار  ار  وا  ییوس  هب  و  دـنناوخ ،  یم  وا  يوس  هب  ار  مدرم  هک  ییاملع  دـندوبن  امش 

سک چیه  دنـشخب ،  یم  ییاهر  تیب  لها  نانمـشد  ياهماد  زا  نینچمه  وا و  ناوریپ  سیلبا و  نماد  زا  ار  ادخ  هراچیب  ناگدنب  و  دننک ،  یم 
ار یتشک  ناکـس  نابیتشک  هکنانچ  مه  دـننک ،  یم  ظفح  ار  ناوتان  نایعیـش  لزلزتم  ياهلد  نید  ياملع  اـما  دـنام .  یمن  یقاـب  ادـخ  نید  رب 

رفعج ماما  زا  هک  زین  يرگید  تیاور  رد  و  دنتـسه .  يرایـسب  تلیـضف  ماقم و  ياراد  دـنوادخ  دزن  رد  املع  زا  هتـسد  نیا  دـنک .  یم  ظـفح 
جورخلا نع  مهنوعنمی  هتیرافع ،  سیلبا و  یلی  يذـلا  رغثلا  یف  نوطبارم  انتعیـش  املع  میناوخ :  یم  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا ،  هیلع  قداص ، 

تشپ رد  وا  يدایا  ناطیـش و  هک  ییاهزرم  رد  هعیـش  ياملع  ( 9  . ) بصاونلا هتعیش و  سیلبا و  مهیلع  طلستی  نا  نع  انتعیـش و  ءافعـض  یلع 
ناطیـش و هک  دـنهد  یمن  هزاجا  دـنراد و  یم  زاب  دـنرب  موجه  ناوتان  نایعیـش  رب  هکنیا  زا  ار  اهنآ  هداد و  يرادـساپ  دـنا  هدرک  نیمک  اـهنآ 
هب نید  ياملع  فیاظو  مالـسلا ،  هیلع  داوج ،  ماما  زا  یتیاور  رد  نینچمه  دنبای .  طلـست  هعیـش  يافعـض  رب  تیب  لها  نانمـشد  وا و  ناوریپ 
 ، مهماـما نع  نیعطقنملا ،  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم ،  لآ  ماـتیاب  لـفکت  نم  تسا :  هدـش  ناـیب  نـینچ  هعماـج  زا  ماـما  تـبیغ  ماـگنه 

رهق مهتریح و  نم  مهجرخا  مهنم و  مهذقنتـساف  انئادعا ،  نم  بصاونلا  يدیا  یف  مهنیطایـش و  يدـیا  یف  يراسالا  مهلهج ،  یف  نیریحتملا 
لـضف نم  رثکاب  عناوملا ،  لضفاب  داـبعلا  یلع  هللادـهع  اوظفحیل  مهتمئا ،  لـئالد  مهبر و  جـجحب  نیبصاـنلا  رهق  مهـسواسو و  درب  نیطایـشلا 

زا هک  ار  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دمحم ،  لآ  نامیتی  یتسرپرس  هک  یسک  ءامسلا .  یلع  بجحلا  یسرکلا و  شرعلا و  ضرالا و  یلع  ءامسلا 
دریگ و هدهع  هب  دنا ،  هدمآ  راتفرگ  تیب  لها  نانمـشد  نیطایـش و  ناتـسد  رد  هدنام و  نادرگرـس  شیوخ  ینادان  رد  هداتفارود ،  دوخ  ماما 

لیالد اب  و  دـنک ،  رود  اهنآ  زا  ار  نیطایـش  ياه  هسوسو  دزاس و  جراخ  تلاهج  تریحزا و  دـشخب و  ییاـهر  نانمـشد  لاـگنچ  زا  ار  اـهنآ 
رب دیامن ،  ظفح  لکـش  نیرتهب  هب  ار  شناگدنب  رب  ادخ  دـهع  ات  دزاس ،  روهقم  ار  تیب  لها  نانمـشد  ناشناماما  ياهناهرب  ناشراگدرورپ و 

ناگدنب رگید  رب  وا  و  دنراد ،  يرترب  نامـسآ  رب  اهباجح  یـسرک و  شرع و  و  نیمز ،  رب  نامـسآ  هچ  نآ  زا  رتشیب  دراد ؛ يرترب  مدرم  ریاس 
هک ییاهترورـض  ایآ  دید  دیاب  لاح  ( 10  . ) دراد تلیضف  نامـسآ  هراتـس  نیرتکچوک  رب  هدراهچ  بش  هام  هک  نانچمه  دراد  تلیـضف  ادخ 

تبیغ ای  طبترم  تاعوضوم  رگید  قح و  تجح  نیرخآ  تخانش  هنیمزرد  هلاسر  شراگن  باتک و  نیودت  هب  ار  هعیـش  تهاقف  ياه  هناوتـسا 
هب راداو  ار  وا  هتخاس و  ناشیرپ  ار  قودص  خیـش  رطاخ  هک  ینارگن  نآ  ایآ  ریخ ؟  ای  تسا  هتفر  نیب  زا  هتـشاداو  مالـسلا ،  هیلع  رـصع ،  ماما 
نآ ایآ  ( 11 ( ؟ !  تسا هدـنامن  یقاب  رطاخ  ینارگن  يارب  ییاج  هدـش و  فرطرب  رگید  دومن ،  ۀـمعنلا  مامت  نیدـلا و  لاـمک  باـتک  فیلاـت 

لوصفلا نوچمه  ینوگانوگ  ياه  هلاسر  اهنآ  هب  خساپ  يارب  تشاد  یم  او  ار  دـیفم  خیـش  هک  تبیغ  نوماریپ  نوگانوگ  تالاؤس  تاهبش و 
زا رگید  دروآرد  ریرحت  هتـشر  هب  ار  و . . .  ( 14  ) ۀجحلا راتتسا  ببس  یف  ( 13  ، ) ۀجحلا تابثا  یف  لئاسر  سمخ  ( 12  ، ) ۀبیغلا یف  ةرشعلا 

ییاه هصرع  رد  يریگرد  یملع و  تالاغتشا  همهاب  هک  تخاس  یم  راداو  ار  یسوط  خیش  هک  یترورض  ساسحا  نآ  ایآ  تسا ؟ !  هتفر  نیب 
هیامرـس يرطخ  چـیه  رگید  ایآ  درادـن ؟ ! يا  هنیمز  رگید  دـنزب ،  ۀـبیغلا  باـتک  فیلاـت  هب  تسد  لاـجر  ثیدـح و  ریـسفت ،  هقف ،  نوچمه 

هک دنا  هتفای  تسد  یتینما  نانچ  هب  هعیـش  يافعـض  رگید  ایآ  دنک ؟ ! یمن  دـیدهت  ار  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم ،  لآ  نایعیـش  يداقتعا 
هب هک  روشک  ناناوجون  ناناوج و  ایآ  دننک ؟ ! مالعا  ار  دوخ  تیرومام  نایاپ  هتشاذگ و  نیمز  رب  حالس  دنناوتب  یعیشرکفت  میرح  نارادزرم 
هب تبـسن  تخانـش  زا  يدـح  نآ  هب  تسا ،  مالـسلا )  هیلع  نامزلا ،  بحاص  روشک  يدـه و  همئا  روشک   ، ) هرـس سدـق  لحار ،  ماـما  ریبعت 
یم رکف  ایآ  دنراذگب ؟ ! نیلاب  هب  رس  هدوسآ  يرطاخ  اب  دنناوتب  مئاق  يوس  هب  اناگدننک  توعد  هعیش و  ياملع  هک  دنا  هدیسر  رـصع  تجح 
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ترضح نآ  هب  تبـسن  دوخ  هفیظو  هجوتم  ار  مدرم  مینک و  یم  دای  بیاغ  ماما  نآ  زا  ینارنخـس  دنچ  اب  نابعـش  همین  ره  رد  هک  نیمه  دینک 
گرزب هعیـش و  ردـقنارگ  ياملع  هجوتم  ینونک  عطقم  رد  هک  تسا  ییاهـشسرپ  اهنیا  تسا ؟ !  یفاک  روهظ  يزاس  هنیمز  يارب  میزاـس  یم 

 ، یگنهرف زکارم  اهداهن و  عیـشت ،  ردقنارگ  ياملع  هعیـش ،  ياملع  ياه  هزوح  ایآ  یتسارب  دـشاب .  یم  یعیـش  تاداقتعا  میرح  نارادـساپ 
سدق تما ،  لحار  ماما  هک  یفیرش  دوجو  نامه  دنا .  هدرک  ادا  ناش  یلـصا  بحاص  هب  تبـسن  ار  دوخ  نید  روشک ،  یتاغیلبت  یتاقیقحت و 

نآ تیاضر  هک  مینک  راتفر  يروط  اهامـش  اهام و  دیاب  تسا و  هللا  ۀـیقب  كرابم  دوجو  ام  همه  امـش و  همه  ربهر  دومرف :  شناش  رد  هرس ، 
(15  . ) میروایب تسد  هب  تسادخ  تیاضر  هک  ار  راوگرزب 

رحس هآ  بش و  ياعد 

زور دبای .  یم  موهفم  انعم و  دوعوم  شخب  تاجن  دالیم  زور  ناونع  هب  مالسلا ،  مهیلع  تیب ،  لها  نابحم  نایعیـش و  ناهذارد  نابعـش  همین 
نابعـش همین  دنک .  یم  يرامـش  هظحل  شمدـق  سوب  ياپ  يارب  تلادـع  هتـسشن و  راظتنا  هب  ار  وا  روهظ  تیناسنا ،  هک  يدرم  گرزب  دالیم 

نآ تمظع  همه  اما  تسا ،  هتخاس  كربتم  شیوخ  مودق  اب  ار  نیمز  زور  نیا  رد  هک  تسا  تسا  هتسجخ  دولوم  رادماو  ار  شتفارش  هچرگا 
لها هعیـش و  قیرطزا  هک  یتایاور  رد  تسا .  رادروخرب  ییالاو  هبترم  هاگیاجزا و  زین  نامیا  لها  يدابع  میوقت  رد  هدـشن و  هصالخ  نیا  رد 

لیثمت دوخ  نیا  تسا و  هدش  هدرمشرب  نابعش  همین  هتـسجخ  زور  بش و  رد  زاین  زار و  تدابع و  يارب  يرایـسب  ياهتلیـضف  هدش  لقن  تنس 
رظتنم هک  ینامز  ات  و  تشاذگ ،  رس  تشپ  ار  ادخ  اب  لصو  بش  دیاب  دوعوم  لاصو  حبص  هب  ندیسر  يارب  هک  عوضوم  نیا  زا  تسا  ییابیز 

رد هک  یناوارف  تیمها  هب  هجوت  اـب  دـشاب .  دوعوم  حلـصم  روهظ  دـهاش  دـناوت  یمن  دـنکن  یط  حالـص  بسک  قیرط  رد  ار  شیوـخ  رمع  ، 
نایب رد  هک  ار  ییاهتیاور  زا  یخرب  لاجم  نیا  رد  دـنا ،  هدرمـش  ردـق  بش  هیاپ  مه  ار  نآ  یتح  هدـش و  هداد  نابعـش  همین  بش  هب  تاـیاور 
فقاو سدقم  بش  نیا  تمظع  هب  ار  ام  دنوادخ  ات  دـشاب  میهد .  یم  رارق  یـسررب  دروم  دـنا  هدـش  دراو  یناحور  بش  نیا  تلزنم  ماقم و 

ياـهتیاور هنیمز  نیا  رد  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا ،  یمارگ  ربماـیپ  زا  دـیامرف :  اـطع  ار  نآ  تاـکرب  زا  يرادرب  هرهب  قیفوت  دـنادرگ و 
يا تفگ :  دـمآ و  نم  نیلاب  هب  لـییربج  هک  مدوب  باوخ  رد  نابعـش  همین  بش  تسا :  حرـش  نیا  هب  اـهنآ  زا  یکی  هک  هدـش  لـقن  يرایـسب 

زیخرب تسا .  نابعـش  همین  بش  تفگ :  تسا ؟  یبش  هچ  بشما  رگم  لییربج !  يا  مدیـسرپ :  يا ؟  هدـیباوخ  بش  نیا  رد  هنوگچ  دـمحم !
 ، يدونـشوخ ياهرد  همه  دندرگ و  یم  زاب  تمحر  ياهرد  دنوش ،  یم  هدوشگ  نامـسآ  ياهرد  بشما  نک !  دـنلب  ار  ترـس  دـمحم ! يا 

ياهمـشپ ياـهوم و  دادـعت  هب  بش  نیارد  دـنوادخ  دـنوش .  یم  هدوشگ  زین  شیاـشخب  یکین و  يزور ،  تشگزاـب ،  شـشخب ،  شزرمآ ، 
دنک یم  میسقت  ار  لاس  کی  ياهیزور  تبث و  ار  گرم  ياهنامز  دنوادخ  بشما  دنک .  یم  دازآ  منهج )  شتآ  زا  ار  شناگدنب   ) نایاپراچ
رکذ حیبست ، )   ) دـنوادخ نتـشاد  هزنم  اب  ار  بشما  سکره  دـمحم ! يا  دزاس .  یم  لزان  دوش  یم  عقاو  لاس  لوط  رد  هک  ار  هچ  نآ  همه  و 

شزرمآ و  عوطت )   ) بحتـسم ياهزامن  نآرق ،  ندـناوخ  زامن ،  اعد ، )  ) وا اـب  زاـین  زار و  ریبکت ، )  ) وا یگرزب  داـی  لـیلهت ، )   ) وا یگناـگی 
زا دعب  ای  هداد و  ماجنا  نیا  زا  شیپ  هک  ار  هچ  نآ  همه  دـنوادخ  دوب و  دـهاوخ  وا  لزنم  هاگیاج و  تشهب  دـنک ،  حبـص  رافغتـسا )  ) یهاوخ

نابعش همین  بش  رد  ار  ناشیا  تالاح  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  مرکا ،  ربمایپ  نارـسمهزا  یکی  ( 16  . . . ) دیشخبدهاوخ دهد ،  یم  ماجنا  نیا 
ار دوخ  رتسب  ناشیا  هک  ندش  هجوتم  ناهگان  دوب  نم  دزن  رد  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ادخ ،  ربمایپ  هک  اهبش  زا  یکی  رد  دنک :  یم  نایب  نینچ 
هب تسا  هتفر  دوـخ  نارـسمه  زا  رگید  یکی  دزن  ترـضح  هکنیا  ناـمگ  هب  دـمآ و  نم  غارـس  هـب  هناـنز  صاـخ  تریغ  تـسا ،  هدرک  كرت 
یم زاین  زار و  نینچ  هتفر و  هدجـس  هب  دشاب  هداتفا  نیمز  رب  هک  يا  هماج  دننام  شترـضح  هک  مدید  هاگانب  اما  متخادرپ ،  ناشیا  يوجتـسج 

یلاح رد  مدمآ  وت  يوس  هب  یلرفغا . )  یئالب و  دهجتال  یمـسج و  ریغتال  یمـسا و  لدبت  الف  اریجتـسم  افئاخ  اریقف  کیلا  تحبـصا   : ) دنک
هاگ نآ  رذـگرد .  نم  زا  زاسم و  نوزفا  ار  میراتفرگ  هدـم ،  رییغت  ارم  مسج  نادرگمرب ،  ارم  مان  سپ  میوج ،  هانپ  ناسرت و  تسدـیهت ،  هک 

يداوف کب  نما  یلایخ و  يداوس و  کل  دجـس   : ) دومرف یم  هک  مدینـش  لاح  نآ  رد  تفر و  هدجـس  هب  رگید  راب  درک و  دـنلب  ار  دوخ  رس 
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يارب مدوجو  ياپارـس  میظعلا )  الا  میظعلا  رفغی  هناف ال  میظعلا  یبنذ  یلرفغا  میظع  لکل  یجرت  میظع  ای  یـسفن  یلع  تینج  امب  يادی  هذـه 
يارب هک  یگرزب  يا  سپ  ما ،  هتـشاد  اور  دوخ  رب  هک  یتیانج  همه  اب  نم  تسد  ود  نیا  تسا ؛  هدروآ  ناـمیا  وت  هب  مبلق  هدرک و  هدجـس  وت 

 . گرزب راگدرورپ  رگم  درذـگ  یمن  رد  گرزب  ناهانگ  زا  هک  ارچ  رذـگرد ،  نم  ناهانگ  زا  تسا ؛  وت  يوس  هب  اهدـیما  یگرزب  راـک  ره 
ذوعا  : ) تخاس يراـج  ناـبز  رب  ار  تـالمج  نیا  تفر و  هدجـس  هب  راـب  نیموس  يارب  هدرک و  دـنلب  ار  دوخ  رـس  تاـملک  نیا  يادا  زا  دـعب 

زا نولئاقلا . )  لوقی  ام  قوف  کسفن و  یلع  تینثا  امک  تنا  کنم  کـب  ذوعا  کـتبوقع و  نم  کـتافاعمب  ذوعا  کطخـس و  نم  كاـضرب 
هنوگ نامه  وت  میوج .  یم  هانپ  تدوخ  يوس  هب  وت  زا  موش و  یم  هدنهانپ  وت  شـشخب  هب  وت  رفیک  زا  مرب ،  یم  هانپ  تیدونـشخ  هب  وت  مشخ 

هدجـس هب  هرابود  تشادرب و  هدجـس  زا  رـس  رگید  یتاظحل  دـنیوگ .  یم  ناگدـنیوگ  هک  ینآ  زا  رتالاب  يا و  هدرک  فیـصوت  دوخ  هک  يا 
نیلوالارما و هب  حلص  تاملظلا و  هب  تعشق  ضرالا و  تاومسلا و  هل  تقرشا  کهجو  رونب  ذوعا  ینا  مهللا   : ) دومرف یم  هک  یلاح  رد  تفر 

کل کطخس ،  عیمج  کتیفاع و  لیوحت  کتمقن و  ةاجف  کتمعن و  لاوز  نم  کب  کطخس  یلع  لزنی  وا  کبضغ  یلع  لحی  نا  نیرخالا 
نیب زا  نآ  اب  اهیکیرات  هدـش ،  نشور  نآ  زا  نیمز  اهنامـسآ و  هک  وت  هجو  رون  هب  ایادـخ  کب )  الا  ةوق  لوح و ال  تعطتـسا و ال  یف  یبتعلا 
دوش لزان  نم  رب  وت  ینمشد  ای  موش و  راتفرگ  وت  مشخ  هب  هکنیا  زا  مرب ،  یم  هانپ  تسا  هدش  حالصا  نآ  اب  ناگدنیآ  ناینیشیپ و  راک  هتفر و 

 . دراد یپ  رد  ار  وـت  مشخ  هک  هچ  نآ  هـمه  تا و  یتمالـس  ینوـگرگد  تباذـع ،  یناـهگان  لوزن  تـتمعن ،  لاوز  زا  وـت  هـب  مرب  یم  هاـنپ  . 
زا ار  لاـح  نیا  نوچ  وت .  ببـس  هب  رگم  تسین  ییورین  تکرح و  چـیه  تسا و  وت  نآ  زا  مراد  ناوـت  رد  نم  هچ  نآ  هب  تبـسن  يدونـشوخ 
 ، هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یتقو  مدیسر .  هناخ  هب  نانز  سفن  سفن  مدرک .  تکرح  هناخ  فرط  هب  ناباتش  مدرک و  اهر  ار  وا  مدید  ربمایپ 

لابند هب  نم  ادخ  لوسر  يا  متفگ :  يا ؟  هداتفا  سفن  سفن  هب  نینچ  نیا  هک  تسا  هدش  هچ  دـنتفگ :  دـندید  ارم  لاح  دنتـشگرب و  هناخ  هب 
یم تبث  لاـمعا  بش  نیا  رد  تسا ،  نابعـش  همین  بش  بشما  تسا ! ؟  یبـش  هچ  بـشما  یناد  یم  اـیآ  دوـمرف :  سپ  مدوـب ،  هدـمآ  اـمش 

كرـش ادخ  هب  هک  نآ  رگم  دشخب  یم  ار  همه  یلاعت  دـنوادخ  دـنوش و  یم  هتـشون  گرم  ياهنامز  دـنوش ،  یم  تمـسق  اهیزور  دـندرگ ، 
(17  . . . ) تسا هدیزرو  رارصا  هانگ  ماجنا  رب  ای  هدیزرو  تموادم  بارش  ندروخرب  ای  هدرک  محر  عطق  ای  تسا .  هتسشن  رامق  هب  ای  هدیزرو 

نییعت هک  هدـش  حیرـصت  تایاور  زا  يرایـسب  رد  هکنیا  اب  ارچ  هک  تسا  نیا  دـنک  یم  روطخ  نهذ  هب  الاب  ياهتیاور  هعلاطم  اـب  هک  یـشسرپ 
همین بش  هدـش  دای  تیاور  ود  رد  دریگ ،  یم  تروص  ناضمر  كرابم  هام  رد  ردـق و  بش  رد  اهنآ  يزور  میـسقت  نامدرم و  گرم  ناـمز 

 : دیوگ یم  هدشدای  شسرپ  خساپ  رد  م 664 ق ) .   ) سوواط نب  دیـس  موحرم  تسا ؟  هدش  رکذ  روبزم  روما  ریدقت  نامز  ناونع  هب  نابعش 
بش رد  دراد .  دوجو  نآ  تابثا  وحم و  لامتحا  هک  یتروص  هب  يزور  میسقت  گرم و  نامز  نییعت  هک  دشاب  نیا  روبزم  تایاور  دارم  دیاش 
اهنآ دارم  دیاش  و  دوش .  یم  ماجنا  ردـق  بش  رد  اهیزور  یمتح  میـسقت  ای  گرم و  نامز  یمتح  نییعت  اما  دریگ ،  یم  تروص  نابعـش  همین 

رد ناگدنب  نایم  رد  اهنآ  میسقت  نییعت و  یلو  دنوش ،  یم  میـسقت  نییعت و  ظوفحم  حول  رد  روبزم  روما  نابعـش  همین  بش  رد  هک  دشاب  نیا 
 ، دریگ یم  تروص  نابعش  همین  ردق و  بش  رد  هدش  دای  روما  میسقت  نییعت و  هک  دراد  دوجو  مه  لامتحا  نیا  دوش .  یم  عقاو  تردق  بش 

بش رد  هک  يروما  رگید  ترابع  هب  دوش .  یم  هداد  ردق  بش  رد  روبزم  روما  میسقت  نییعت و  هب  هدعو  نابعش  همین  بش  رد  هک  انعم  نیا  هب 
هب نابعـش  همین  بش  رد  یهاشداپ  رگا  هک  نانچمه  دوش .  یم  هداد  هدعو  اهنآ  هب  نابعـش  همین  بش  رد  دـندرگ ،  یم  میـسقت  نییعت و  ردـق 
رد لام  مییوگب  هک  دوب  دهاوخ  حیحـص  ریبعت  نیا  بش  ود  ره  دروم  رد  دشخب ،  یم  وا  هب  ار  یلام  ردق  بش  رد  هک  دـهد  هدـعو  یـصخش 
 : هک دـنک  یم  تیاور  نینچ  مالـسلا ،  هیلع  یلع ،  ماما  نارای  زا  دایز  نب  لیمک  ( 18  . ) تسا هدش  هدیشخب  نینچ  ترـضح  نآ  زا  بش  نآ 
زا یکی  نایم  نیا  رد  دنتـشاد ،  روضح  زین  ترـضح  نآ  ناراـی  زا  یهورگ  مدوب و  هتـسشن  نینمؤملاریما  میـالوم  دزن  رد  هرـصب  دجـسم  رد 
یم زاـتمم  نیعم و  تمکح  اـب  يرما  ره  بـش  نآ  رد  19 ؛)  () میکح رما  لک  قرفی  اهیف   : ) هک دـنوادخ  نخـس  نیا  يانعم  دیـسرپ :  ناـشیا 
یم يراج  ناگدـنب  رب  هک  يدـب  کین و  روما  همه  تسوا  تسد  رد  یلع  ناج  هک  یـسک  هب  مسق   : ) دـندومرف ترـضح  تسیچ ؟  ددرگ ، 

ياعد نآ  رد  دراد و  ءایحا  ار  بش  نیا  هک  تسین  يا  هدنب  چیه  دوش .  یم  میـسقت  بش  نیا  رد  لاس ،  نایاپ  ات  نابعـش  همین  بش  زا  دوش ، 
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هدش هچ  دیـسرپ :  ماما  متفر .  شلزنم  هب  هنابـش  دش ،  ادج  ام  زا  ماما  هک  نآ  زا  سپ  دوش ) .  تباجا  وا  ياعد  هک  نآ  رگم  دناوخب ،  رـضخ 
ار اعد  نیا  هک  یماگنه  لیمک !  يا  نیـشنب  دومرف :  يزومایب ،  نم  هبار  رـضخ  ياعد  اـت  ما  هدـمآ  ناـنمؤمریما  يا  متفگ  لـیمک ؟  يا  تسا 
 ، ناوخب نآ  اب  ترمع ،  لوط  رد  راب  کی  لقادح  ای  لاس  رد  راب  کی  ای  بش ،  کی  هام  رهرد  ای  هعمج ،  بش  ره  رد  ار  ادخ  يدرک  ظفح 

ناـمز رطاـخ  هب  لـیمک !  يا  يوش ،  یم  رادروخرب  وا  شزرمآ  زا  و  دـهد ،  یم  يزور  ار  وـت  دـنک و  یم  تیاـفک  يراـی و  ار  وـت  ادـخ  هک 
دومرف ءاشنا  نینچ  ار  اعد  هاگ  نآ  میهد ،  خساپ  لکش  نیرتهب  هب  ار  وت  تساوخرد  هک  تسا  مزال  ام  رب  يا  هدوب  هارمه  ام  اب  وت  هک  ینالوط 

هیلع یلع ،  نانمؤمریما  میـسانش .  یم  لیمک )  ياعد   ) مان اب  ار  نآ  هزورما  هک  تسا  ییاعد  نامه  اعد  نیا  هک  تسا  رکذ  نایاش  ( 20 . . . )
یگدوهیب هب  ار  لاس  زا  بش  راـهچ  هک  یـسک  زا  متفگـش  رد  دـیوگ :  یم  نینچ  نابعـش  همین  بش  تلیـضف  رد  رگید  یتیاور  رد  مالـسلا ، 

تیاور مالسلا ،  هیلع  قداص ،  ماما  زا  ( 21  . . . ) بجر هام  زا  بش  نیلوا  نابعـش و  همین  بش  نابرق ،  دیع  بش  رطف ،  دیع  بش  دنارذگب : 
زا دعب  اهبش  نیرترب  بش  نیا  دندومرف :  دوب  هدیسرپ  ناشیا  زا  نابعش  همین  بش  تلیضف  زا  هک  یـسک  خساپ  رد  ناشراوگرزب  ردپ  هک  هدش 

شالت سپ  دشخب ،  یم  ار  نانآ  ناهانگ  شیوخ  تنم  زا  دزاس و  یم  يراج  ناگدنب  رب  ار  شلـضف  بش  نیا  رد  دنوادخ  تسا ،  ردق  بش 
نآ رد  هک  هدرک  داـی  دـنگوس  دوخ  دوجو  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یبـش  بش ،  نیا  اـنامه  دـیوش .  کـیدزن  ادـخ  هب  بش  نیا  رد  هک  دـینک 

يارب ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  یبش  بش ،  نیا  دنارن .  دوخ  هاگرد  زا  دشاب ،  هتـشادن  هانگ  تساوخرد  هک  مادام  ار ،  يا  هدننک  تساوخرد 
رب ياـنث  اـعد و  رب  سپ  تسا .  هداد  رارق  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  اـمربمایپ ،  يارب  ار  ردـق  بش  هـک  ناـنچمه  تـسا ،  هداد  رارق  نادـناخ  اـم 
دص دزاس ،  يراج  نابز  رب  ار  شدمح  هبترم  دص  دیوگ ،  حیبست  ار  دنوادخ  هبترم  دص  بش  نیا  رد  سکره  هک  دیشوکب ،  یلاعت  دنوادخ 
رب هک  یناسحا  لضف و  رـس  زا  دـنوادخ  دروآ ،  نابز  هب  ار  وا  هللا )  الا  هلا  ال   ) یگناـگی رکذ  هبترم  دـص  دـیاشگ و  شریبکت  هب  ناـبز  هبترم 

ییاهتـساوخرد هچ  دزاس ،  هدروآرب  ار  وا  يورخا  يویند و  ياهتـساوخرد  دزرمایب و  هداد  ماجنا  وا  هک  ار  یناـهانگ  همه  دراد ،  شناگدـنب 
رکذ هچ  نآ  ( 22  . . . ) تسا و فقاو  اهنآ  رب  دوخ  ملع  اب  دـنوادخ  هدرکن و  راهظا  هک  ییاهتـساوخرد  هچ  هدرک و  راـهظا  دـنوادخ  رب  هک 
بـش نیا  تفارـش  تسناد  دیاب  اما  ( 23  ، ) دـنا هدـش  دراو  نابعـش  همین  زور  بش و  تلیـضف  رد  هک  تسا  یناوارف  تایاور  زا  یـشخب  دـش 
دوجو تسا .  هداهن  كاخ  هصرع  هب  مدـق  بش  نیا  رد  هک  تسا  یکرابم  دولوم  رابتعا  هب  دـش ،  نایب  هک  هچ  نآ  همه  رب  هوـالع  هتـسجخ ، 

هک یتشادگرزب  میرکت و  بش و  نیا  تمظع  همه  دیاش  دوب و  هدش  هداد  ناناملـسم  هب  وا  دالیم  هدژم  شدـلوت  زا  شیپ  اهلاس  هک  یـسدقم 
نب دیـس  نوچ  یناگرزب  هک  نانچ  دـشاب .  كرابم  دولوم  نیمه  دوجو  رطاخ  هب  تسا  هدـش  نآ  زا  مالـسلا ،  مهیلع  ناموصعم ،  تاملک  رد 

دالیم اب  هک  یگرزب  تنم  ببـس  هب  ار  شیوخ  يادـخ  بش  نیا  رد  هک  دـنا  هتـسناد  مزال  ناگمه  رب  هدرک و  هراشا  عوضوم  نیا  هب  سوواط 
رد ( 24  . ) دنروآ ياج  هب  ار  یهلا  تمعن  نیا  رکش  دنراد  ناوترد  هک  اج  نآ  ات  دنیوگ و  ساپـس  هداهن  اهنآ  رب  مالـسلا ،  هیلع  رـصع ،  ماما 

اهدوعوم کتجح و  اـهدولوم و  هذـه و  اـنتلیل  قحب  مهللا  میناوخ :  یم  نینچ  تسا  هدـش  دراو  نابعـش  همین  بش  رد  هک  ییاـهاعد  زا  یکی 
بش و نیا  قح  هب  میناوخ  یم  ار  وت  ایادـخ  راب  ( 25  . . . ) کتاملکل لدبم  الدع ال  اقدص و  کتملک  تمتف  الـضف  اهلـضف  یلا  تنرق  یتلا 

دح هب  تلادع  یتسار و  يور  زا  وت  نخس  يدوزفا و  نآ  تلیـضف  رب  رگید  یتلیـضف  هک  بش ،  نیا  دوعوم  تتجح و  قح  هب  و  نآ ،  دولوم 
هدرک لقن  ار  اهنآ  تنس  لها  هعیـش و  هک  يرایـسب  ياهتیاور  قباطم  تسین .  وت  نانخـسرییغت  لیدبت و  يارای  ار  سک  چیه  هدیـسر و  لامک 
هتشگ كرابم  بش  نیا  تلیـضف  دیزم  ثعاب  هدش و  عقاو  لاس 255 ق .  نابعش  همین  بش  رد  مالسلا ،  هیلع  رصع ،  ماما  هتـسجخ  دالیم  دنا 

ار هتسجخ  بش  نیا  ياه  تلیضف  كرد  قیفوت  ام  همه  هب  نابعش  همین  بش  تمظع  اب  دولوم  تکرب  هب  دنوادخ  هک  میراودیما  ( 26  . ) تسا
 . دهد رارق  بش  نیا  دولوم  نارازگتمدخ  ناروای و  هرمز  زا  ار  ام  همه  دیامرف و  اطع 

تبیغ ات  دلوت  زا 

 . دوشگ ناهج  هب  هدید  ارماس  رهـش  رد  لاس 255 ق .  نابعش  همین  هعمج  بش  رد  لاوقا ،  نیرتروهشم  ربانب  نایعیـش ،  ياوشیپ  نیمهدزاود 
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اج هب  راکـشآ  هن  ناـهنپ و  هن  يدـنزرف  وا  زج  مالـسلا ،  هیلع  يرکـسع ،  نـسح  ماـما  شردـپ  م 413 ق ) .   ) دـیفم خیـش  هتفگ  هب  انب  ( 27)
هب هک  دوب  ( 29  () سجرن  ) مان هب  هتسیاش  ییوناب  ترضح  نآ  راوگرزب  ردام  ( 28  . ) دومرف يرادهگن  افخ  ناهنپ و  رد  زین  ار  وا  تشاذگن و 
زا مور و  رصیقرسپ  اعشوی )  ) رتخد وا  ( 33  . ) تسا هدش  هدیمان  زین  ( 32  () هکیلم  ) و ( 31  () لقیص ( ، ) 30  () نسوس  ) نوچ يرگید  ياهمان 

مهدزای ماما  يرـسمه  يارب  دنوادخ  يوس  زا  اسآ  هزجعم  یقیرط  هب  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  حیـسم ،  نویراوح  زا  یکی  نوعمـش )   ) ناگداون
رد راب  کی  دـید ،  يزیگنا  تفگـش  ياهباوخ  دوب  مور  رد  سجرن )   ) هک یماگنه  تسا :  رارق  نیا  زا  ارجام  هصالخ  ( 34  . ) دش هدیزگرب 
 ، يرکسع نسح  ماما  جاودزا  دقع  هب  ار  وا  هک  دید  ار  مالسلا ،  هیلع  حیسم ،  ياسیع  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا ،  زیزع  ربمایپ  باوخ 
 ، دش ناملسم  مالسلااهیلع ،  ارهز ،  همطاف  ترضح  توعد  هب  دید و  يرگید  ياهیتفگش  يرگید ،  باوخ  رد  و  دندروآرد ،  مالسلا ،  هیلع 

دوخ رصیق  تفرگرد و  گنج  نایمور  ناناملسم و  نایم  هک  هاگ  نآ  ات  تشاد .  یم  ناهنپ  شیوخ  نایفارطا  هداوناخ و  زا  ار  دوخ  مالسا  اما 
لابند هب  ناراکتمدخ  نازینک و  هارمه  سانشان  روط  هب  هک  تفای  نامرف  باوخ  رد  سجرن )   . ) دش گنج  ياه  ههبج  هناور  رکشل  هارمه  هب 

هک نآ  یب  دـنتخاس و  ریـسا  ار  ناـنآ  ناناملـسم  هاپـس  نارادوـلج  زا  یخرب  زرم  رد  درک و  نینچ  وا  و  دورب ،  دـنور  یم  زرم  هب  هـک  یهاـپس 
 ، يداه ترـضح  مهد  ماما  تماما  نارود  رخاوا  رد  هعقاو  نیا  دندرب .  دادغب  هب  ناریـسا  ریاس  هارمه  ار  وا  تسا  رـصیق  هداوناخ  زا  وا  دننادب 

یمارگ نآ  نامرف  هب  دوب  هتـشون  یمور  نابز  هب  ماما  هک  ار  يا  همان  مالـسلا ،  هیلع  يداه ،  ماما  رازگراک  و  ( 35  ، ) داد يور  مالسلا ،  هیلع 
سجرن ار  هچ  نآ  ماما  درب ،  مالـسلا ،  هیلع  يداه ،  ماما  دزن  ارماس  هب  درک و  يرادیرخ  شورف  هدرب  زا  ار  وا  دناسر و  سجرن  هب  دادـغب  رد 

ناهج رـسارس  رب  هک  تسا  يدـنزرف  ردام  مهدزای و  ماما  رـسمه  وا  هک  داد  تراشب  و  درک ،  يروآداـی  وا  هب  دوب  هدـید  دوخ  ياـهباوخ  رد 
ناوناب زا  هک  همیکح )   ) دوخ رهاوخ  هب  ار  سجرن  مالسلا ،  هیلع  يداه ،  ماما  هاگ  نآ  دزاس .  رپ  داد  لدع و  زاار  نیمز  دوش و  یم  یلوتسم 

هیلع يرکسع ،  نسح  ماما  يرسمه  هب  سجرن  دعب  یتدم  دزومایب و  وا  هب  ار  ماکحا  یمالسا و  بادآ  ات  درپس  دوب  تماما  نادناخ  راوگرزب 
(36  . ) دمآرد مالسلا ، 

باقلا هینک و  مان ، 

ات تسا :  هدـمآ  تایاور  زا  یخرب  رد  تسا .  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  ربمایپ  هینک  مان و  نامه  مالـسلا ،  هیلع  رـصع ،  ماما  هینک  ماـن و 
رب ار  ترـضح  نآ  هینکو  مان  هک  تسین  اور  یـسک  رب  تسا ،  هدیـشخبن  تنیز  شتلود  رارقتـسا  وا و  روهظ  هب  ار  نیمز  دـنوادخ  هک  ینامز 

رگید يا  هدع  هدش و  شا  یعقاو  مان  هب  ترضح  نآ  زا  ندرب  مان  تمرح  هب  لئاق  اهقف  زا  يا  هدع  ساسا  نیمه  رب  ( 37  . ) دزاس يراج  نابز 
رطخ میب  هک  یطیارـش  يرغـص و  تبیغ  نامز  هب  صاصتخا  ار  ترـضح  ندرب  مان  زا  یهن  اهقف  رتشیب  اما  دنا .  هتـسناد  هورکم  ار  رما  نیا  زین 

یفلتخم باقلا  اب  ار  ترـضح  نآ  نایعیـش  هدـش ،  دای  تایاور  دوجو  لیلد  هب  ( 38  . ) دنا هتـسناد  تشاد ،  دوجو  ترـضح  نآ  يارب  یناج 
نادنمتدارا ماما ،  نآ  هاتوک  تبیغ  نارود  رد  دندیمان و  یم  رادلا  بحاص  نامزلا ،  بحاص  حلاص ،  فلخ  يدهم ،  مئاق ،  تجح ،  نوچ ، 

(39  . ) دندرک یم  دای  ناشیا  زا  هسدقم )  هیحان   ) نوچ يریباعت  اب  شترضح  نارادتسود  و 

دالیم یگنوگچ 

 ، هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا ،  ربمایپ  زا  هک  ییاهتیاور  ساسا  رب  یسابع ،  يوما و  هشیپ  متس  نامکاح  و  مالسلا ،  مهیلع  تیب ،  لها  نانمشد 
موصعم ناماما  نامدود  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ ،  نادناخ  زا  يدهم )   ) مان هب  یصخش  هک  دنتسناد  یم  زاب  رید  زا  دوب ،  هدیسر  اهنآ  هب 

ناماما لسن  زا  دولوم  نیرخآ  عقوم  هچ  هک  دـندوب  نیمک  رد  هتـسویپ  ور  نیمه  زا  دزاس ،  یم  دوباـن  ار  متـس  ملظ و  ياـهخاک  دزیخیم و  رب 
ربمایپ نادناخ  رب  اهیریگتخس  اهراشف و  هتفر  هتفر  مالـسلا ،  هیلع  یقت ،  دمحم  ماما  نامز  زا  دنربب .  نیب  زا  ار  وا  ات  دمآ  دهاوخ  ایند  هب  هعیش 

رهش رد  شیوخ  تایح  نارود  مامت  رد  ترضح  نآ  دیـسر و  دوخ  جوا  هب  مالـسلا ،  هیلع  يرکـسع ،  نسح  ماما  نامز  رد  ات  تفرگ  ینوزف 
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تسا یعیبط  یطیارش  نینچ  رد  دوبن .  یفخم  تفالخ  هاگتسد  رظن  زا  ماما  نآ  هناخ  هب  دمآ  تفر و  نیرتکچوک  و  دندوب ،  رظن  ریز  ارماس ) )
ماما ناشیوخ  نیرتکیدزن  ترـضح  نآ  دالیم  زا  لبق  یتاعاس  ات  رطاخ  نیمه  هب  دـشاب و  راکـشآ  دـناوت  یمن  قح  تجح  نیرخآ  دالیم  هک 
ردام رد  یگلماح  زا  يرثا  چیه  دنتـشادن و  ربخ  دیایب  ایند  هب  ماما  هناخ  رد  يدولوم  تسارارق  هکنیا  زا  زین  مالـسلا ،  هیلع  يرکـسع ،  نسح 
نـسح ماـما  همع  و  مالـسلا ،  هیلع  داوج ،  ماـما  راوگرزب  رتـخد  همیکح )   ) زا هنیمز  نیا  رد  هک  یتـیاور  دـش .  یمن  هدـهاشم  راوـگرزب  نآ 

 : هک تسا  هدرک  تـیاور  نیدـلا )  لاـمک   ) باـتک رد  م 381 ق ) .   ) قودص خیـش  تسا :  یندینـش  هدش ،  لقن  مالـسلا ،  هیلع  يرکـسع ، 
همین بش  بشما  اریز  نک  راطفا  ام  اب  ار  تا  هزور  بشما   ! همع يا  دومرف :  داتـسرف و  نم  لابند  هب  مالـسلا ،  هیلع  یلع ،  نب  نسحدمحموبا 

 : دومرف تسیک ؟  وا  ردام  مدیـسرپ :  دزاس .  یم  راکـشآ  تسا  نیمز  رد  وا  تجح  هک  ار  یتجح  نآ  بش  نیا  رد  دـنوادخ  تسا و  ناـبعش 
تـسا نینچ  نیا  عوضوم  دومرف :  تسین !  یگلماح  زا  يرثا  چیه  وا  رد  مسقادخ  هب  دنادرگ ،  امـش  يادف  ارم  ادخ  مدرک :  ضرع  سجرن ، 
سجرن متـسشن  مدرک و  مالـس  هک  نآ  زا  سپ  مدـمآرد ،  يرکـسع )  ماما  هناـخ  هب   ) نم دـهد :  یم  همادا  نوتاـخ  همیکح  میوگ ،  یم  هک 

يوناب وت  هکلب  متفگ :  يدرک ؟  بش  هنوگچ  نم  يوناب  يا  تفگ :  دروآ  یم  نوریب  میاپ  زا  ارم  ياهـشفک  هک  یلاـح  رد  دـمآ و  نم  شیپ 
رد یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  ناج  رتخد  متفگ :  وا  هب  همع ؟  تسا  هدـش  هچ  تفگ :  درک و  راـکنا  ارم  نخـس  ینم .  نادـناخ  يوناـب  نم و 

زامن زا  یتقو  تسـشن .  دوخ  ياج  رد  ایحزا  سجرن  دوب .  دهاوخ  ترخآ  ایند و  رورـس  هک  دـنک  یم  اطع  يرـسپ  دـنزرف  وت  هب  بش  نیمه 
هک یلاح  رد  مدرک ،  مامت  ار  مزامن  متـساخرب ،  زامن  يارب  بش  ياه  همین  رد  مدـیباوخ ،  متفر و  رتسب  هب  مدرک ،  راطفا  مدـش و  غراف  ءاشع 
زا هدز  تشحو  دـعب  یتاظحل  اما  مدـیباوخ ،  مدروآ و  ياـج  هب  ار  زاـمن  بیقعت  دوبن .  وا  رد  ناـمیاز  زا  يرثا  دوب و  هدـیباوخ  سجرن  زونه 

غارـس هب  دیدرت  کش و  لاح  نیمه  رد  دیوگ :  یم  همیکح  داتـسیا .  زامن  هب  تساخرب و  مه  سجرن  عقوم  نیا  رد  هک  مدش .  رادیب  باوخ 
هک نکم  باتش  همع !  يا  دروآربادن :  دوب  هتسشن  هک  اج  نامه  زا  مالسلا ،  هیلع  يرکـسع ، )  نسح  ماما   ) دمحموبا ناهگان  اما  دمآ ،  نم 
زا بارطـضا  اب  سجرن  هک  مدوب  سی )   ) و هدجـس )   ) ياه هروس  ندـناوخ  لاح  رد  دـهد :  یم  همادا  همیکح  تسا .  هدـش  کیدزن  رما  نآ 
وا هب  ناج .  همع  هلب ،  تفگ :  يدرک ؟  ساسحا  يزیچ  ایآ  داب ،  وت  رب  ادـخ  مان  متفگ :  متفر و  وا  شیپ  باتـش  اـب  نم  دـش ،  رادـیب  باوخ 

ظفح ار  تشمارآ  شاب و  طلسم  تدوخ  رب  متفگ :  وا  هب  ناج .  همع  هلب ،  تفگ :  يدرک ؟  ساسحا  يزیچ  ایآ  داب ،  وت  رب  ادخ  مان  متفگ : 
هک دوب  عقوم  نیمه  رد  دـمآ و  نم  غارـس  هب  باوخ  هاـتوک  یقیاـقد  دـهد :  یم  همادا  همیکح  متفگ .  وـت  هب  هک  تسا  ناـمه  نیا  هک  نک ، 

هدجس ياضعا  وا  هک  مدید  مدز و  رانک  وا  يور  زا  ار  هماج  مدش ،  رادیب  دازون  تکرح  ببس  هب  نم  داد و  تسد  سجرن  هب  نامیاز  تلاح 
يزیچ تدالو  راثآ  زا  تسا و  هزیکاپ  الماک  وا  هک  مدید  بجعت  اب  متفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  تسا ،  هدجس  لاح  رد  هتشاذگ و  نیمز  هب  ار 

 . روایب نم  دزن  ار  مرـسپ  همع !  يا  هک :  دروآرب  ادن  مالـسلا ،  هیلع  يرکـسع ، )  نسح  ماما   ) دـمحموبا ماگنه  نیا  رد  تسا .  هدـنامن  وا  رب 
ار شنابز  هاگ  نآ  تشاذگ .  دوخ  هنیس  رب  ار  وا  ياهاپ  دادرارق و  وا  رمک  اهنار و  ریز  ار  شناتسد  ترضح  نآ  مدرب ،  وا  يوس  هب  ار  دازون 
دوشگ و نابز  دازون  نآ  وگب و  نخس   ! مرسپ تفگ :  نآ  زا  دعب  دیشک و  وا  لصافم  اهشوگ و  اهمشچ و  رب  ار  شناتسد  درک و  وا  ناهد  رد 

هللا یلص  دمحم  هک  مهد  یم  تداهش  درادن و  دوجو  وا  يارب  یکیرش  چیه  تسین و  اتکی  يادخ  زج  ییادخ  هک  مهد  یم  تداهش  تفگ : 
دعب ( 40  . . . ) دیسر شردپ  مان  هب  ات  داتـسرف  دورد  ناماما  ریاس  و  مالـسلا ،  هیلع  نانمؤمریما ،  رب  هاگ  نآ  تسادخ ،  هداتـسرف  هلآ ،  هیلع و 

يدـهم دالیم  نایرج  رد  ار  دوخ  کیدزن  نارای  زا  يدودـحم  رایـسب  دادـعت  مالـسلا ،  هیلع  يرکـسع ،  نسح  ماـما  ترـضح ،  نآ  دـلوت  زا 
(41  . ) دندش هتسجخ  دولوم  نآ  رادید  هب  قفوم  زین  ترضح  نآ  نارای  زا  رگید  يدادعت  دنداد و  رارق  دوعوم 

لئاصخ تافص و 

تیاور انامه  دیوگ :  یم  نینچ  مالـسلا ،  هیلع  رـصع ،  ماما  يارالد  لامج  فیـصوت  رد  لامالا  یهتنم  باتک  رد  یمق  سابع  خیـش  موحرم 
ترـضح نآ  لیامـش  وا  لیامـش  و  قلخ ،  قلخ و  رد  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ ،  لوسر  هب  تسا  مدرم  نیرت  هیبش  ترـضح  نآ  هک  هدـش 
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هتخیمآ و وا  هب  یخرس  هک  تسا  دیفس )  ) ضیبا بانج  نآ  هک  تسا  نآ  ترـضح ،  نآ  لیامـش  رد  تایاور  زا  هدش  عمج  هچ  نآ  و  تسا . 
هتسویپ و مه  هب  شناوربا  تسا و  نابات  دیفس و  خارف و  شنینزان  یناشیپ  بش و  يرادیب  زا  يدرز  ار  نآ  دوش  ضراع  هک  تسا  نوگمدنگ 

ناشخرد نانچ  شراسخر  رون  تسا و  وروکین  دراد و  یگدـمآرب )   ) یبادـحنا هلمجلا  یف  شطـسو  رد  هک  زارد  کیراب و  شکراـبم  ینیب 
هک تسا  یلاخ  شتسار  يور  رب  تسا .  مک  شنینزان  يور  تشوگ  شکرابم ،  رـس  فیرـش و  نساحم  یهایـس  رب  هدش  یلوتـسم  هک  تسا 

شنامـشچ تسا .  هداشگ  شیاهنادـند  نایم  نیواو )  نیب  فلا  هناـک  نیترف  نیب و  قرف  هسار  یلع  و   ، ) ناـشخرد تسا  يا  هراتـس  يرادـنپ 
مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ،  شدج  دننام  قاس  مکش و  ردو  تسا ،  ضیرع  شفتک  ود  نایم  تسا ،  یتمالع  شرس  رد  نوگ و  همرس  هایس و 

 ، مالـسلا هیلع  يدهم ،  ترـضح  ینعی  رونلا ؛ ) بیبالج  هیلع  يردلا  رمقلاک  ههجو  ۀـنجلا  لها  سوواط  يدـهملا   : ) هدـش دراو  و  تسا .  ، 
دقوتت رونلا  بویج  هیلع   . ) رون زا  تسا  ییاه  هماج  شکرابم  ندـب  رب  تسا .  هدنـشخرد  هام  دـننام  شا  هرهچ  تسا .  تشهب  لها  سوواط 
لـضف ضیف و  راونا  عاعـش  هب  تسا  الالتم  هک  تسا  هینابر  هینارون  ياهتعلخ  هیـسدق و  ياه  هماـج  باـنج  نآ  رب  سدـقلا ؛ )  ءایـض  عاعـشب 

هتسکش و اوه  ار  شا  یخرس  تدش  هتـسشن و  نآ  رب  منبـش  هک  تسا  یناوغرا  هنوباب و  لگ  نوچ  گنر  تفاطل و  رد  و  تیدحا .  ترـضح 
هن هزادنا و  یب  زارد  هن  قزاللا ؛ )  ریصقلاب  خماشلا و ال  لیوطلاب  سیل   ( ، ) تسا  ) ناحیر هقاس  ای  کشمدیب  تخرد  ناب  هخاش  نوچ  شدق 

هناک لاخ  نمیالا  هدخ  یلع   ( ، ) تسا  ) رودم شکرابم  رـس  لدتعم و  شتماق  ۀماهلا ؛ )  رودم  ۀماقلا  عوبرم  لب   . ) هدـیبسچ نیمز  رب  هاتوک 
هل  ( . ) تسا  ) هتخیر نیربنع  نیمز  رب  هک  تسا  یکـشم  هزیر  يرادـنپ  هک  تسا  یلاخ  شتـسار  يور  رب  ربنع ؛ ) ۀضارـضر  یلع  کسم  ةاتف 
هللا یلـص  تسا )   ) هدیدن بسانت  لادتعا و  نآ  هب  یتایه  یمـشچ  چیه  هک  دراد  یـشوخ  یکین و  تایه  هنم ؛ )  دصقا  نویعلا  تارام  تمس 

(42  . ) نیرهاطلا هئابآ  یلع  هیلع و 

يرغص تبیغ 

لاس جنپ  مالـسلا ،  هیلع  يدـهم ،  ترـضح  هک  ینامز  رد  ینعی  لاس 260 ق .  لوالا  عیبر  متـشه  رد  مالـسلا ،  هیلع  يرکـسع ،  نسح  ماما 
زامن شیوخ  راوگرزب  ردـپ  رکیپ  رب  مالـسلا ،  هیلع  رـصع ،  ماما  دیـسر و  تداهـش  هب  یـسابع  هفیلخ  دـمتعم ، )  ) تسد هب  دنتـشادن ،  رتشیب 

زا يرایسب  هتفگ  هب  انب  دش و  زاغآ  مالسلا ،  هیلع  رصع ،  ماما  تماما  نارود  مالسلا ،  هیلع  يرکـسع ،  نسح  ماما  تداهـش  اب  ( 43  . ) درازگ
 . لاس 260 ق ینعی  ناـمز  نیمه  زا  زین  دوش  یم  يرغـص )  تبیغ   ) هب ریبعت  نآ  زا  هک  ماـما ،  نآ  تدـم  هاـتوک  تبیغ  نارود  نارظنبحاـص 
 . تسا هدوب  لاس 255 ق .  ینعی  ترـضح ،  دلوت  نامز  نامه  زا  يرغـص  تبیغ  زاغآ  هک  دـننآرب  قیقحت  لها  زا  یخرب  اما  دـیدرگ .  زاغآ 

مود هاگدید  ربانب  لاس و  نارود 69  نیا  لوط  لوا  هاگدید  ربانب  بیترت  نیدب  هک  تشاد  همادا  لاس 329 ق .  ات  يرغص  تبیغ  نارود  ( 44)
 . دوب دهاوخ  لاس  نارود 74  نیا  لوط 

يربک تبیغ 

 ، مینک یم  يربک )  تبیغ   ) هب ریبعت  نآ  زا  هک  دوش  یم  زاغآ  مالـسلا ،  هیلع  رـصع ،  ماما  تایح  زا  يرگید  نارود  دعب  هب  لاس 329 ق .  زا 
دنم هرهب  تیالو  نازورف  دیـشروخ  زا  ناهج  دور و  يرانک  هب  تبیغ  ياهربا  ادـخ  تساوخ  هب  هک  يزور  ات  دراد  همادا  نانچمه  نارود  نیا 

قیرط زا  مالسلا ،  هیلع  رصع ،  یلو  ترضح  يرغـص  تبیغ  نارودرد  هک  تفگ  دیاب  نارود  ود  نیا  يدنب  میـسقت  هجو  دروم  رد  اما  دوش . 
تـسا روهـشم  عیقوت )   ) هب هک  ییاه  هماـن  قیرط  زا  دـندوب و  طاـبترا  رد  مدرم  اـب  دوش  یم  قـالطا  صاـخ )  باون   ) اـه نآ  هب  هک  یناـسک 

ياهـشسرپ خـساپ  تفایرد  يارب  مدرم  هدـش و  عطق  طابترا  عون  نیا  يربک  تبیغ  نارود  رد  اما  دـنتفگ ،  یم  خـساپ  ار  نایعیـش  ياهـشسرپ 
 . دننک هعجارم  دنتسه ،  هتسراو  ياهقف  نامه  هک  رصع  ماما  ماع )  باون   ) هب دنناوت  یم  اهنت  دوخ  ینید 
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رصع ماما  صاخ  باون 

 ، رـصع ماما  صاخ  ترافـس  ای  تباین و  ماقم  راد  هدهع  هعیـش  ناگرزب  زا  نت  راهچ  يرغـص  تبیغ  هلاس  ای 74  هلاـس و  نارود 69  لوط  رد 
دیعـس نب  نامثع  نب  دمحم  رفعجوبا   - 2 يرمع ؛  دیعـس  نب  نامثع  ورمعوبا   - 1 تسا :  رارق  نیدب  اهنآ  یماسا  هک  دـندوب  مالـسلا ،  هیلع 

رد هعبرا  باون  تخانش  هک  یتیمها  هب  هجوت  اب  يرمـس .  دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا   - 4 یتخبون ؛  حور  نب  نیسح  مساقلاوبا   - 3 يرمع ؛ 
نسحم دیس  موحرم  هعیش  ردقنارگ  ملاع  هتشون  ناموصعم  هریس  باتک  زا  هدافتسا  اب  اج  نیا  رد  دراد  يرغص  تبیغ  نارود  تیعـضو  كرد 

هب شبـسن  دوب و  دـسا  ینب  هلیبق  زا  يو  يرمع ،  ورمع  نب  دیعـس  نب  نامثع  ورمعوبا  تسخن ؛  میزادرپ :  یم  باون  نیا  لاح  حرـش  هب  نیما 
هب ار  شا  هینک  هک  داد  روتسد  يو  هب  مالـسلا ،  هیلع  يرکـسع ،  نسح  دمحم  وبا  دنیوگ :  دسر .  یم  يرمع  رفعج  شردام ،  ردپ  شدج ، 

تسا هتشاد  ینکس  ارماس )  ) يار نم  رس  یماظن  هقطنم  رد  اریز  تسا  هدش  یم  هتفگ  زین  يرکسع  يو  هب  نینچمه  يرمع . )   ) دیوگب رـسک 
تردابم نغور  شورف  دیرخ و  هب  دوخ  یلصا  راک  رب  نداهن  شوپرـس  يارب  يو  نوچ  دنا .  هدناوخ  یم  زین  شورف )  نغور   ) نامـس ار  وا  . 

یم مالـسلا ،  هیلع  يرکـسع ،  نسح  ماما  يارب  دوب ،  بجاو  ناـشیا  رب  شیوخ  تورث  لاـم و  زا  هچ  نآ  نایعیـش ،  هک  یماـگنه  درک و  یم 
 ، مالسلا هیلع  يداه ،  یلع  ماما  درب .  یم  ماما  نآ  دزن  تشاذگ و  یم  نغور  ياهکیخ  رد  سرت  هیقت و  يور  زا  ار  اهنآ  ورمعوبا  دندروآ ، 

هتشامگ ماقم  نیمه  هب  ار  يو  زین  مالسلا ،  هیلع  يرکسع ،  ترضح  ماما ،  نآ  زا  سپ  دوب و  هدرک  بوصنم  دوخ  لیکو  ناونع  هب  ار  يوزین 
داتسا وا  تسا :  هتفگ  يو  هرابرد  ۀبیغلا ،  باتک  رد  یسوط  خیش  دش .  باختنا  مالسلا ،  هیلع  يدهم ،  ترضح  ریفس  ناونع  هب  سپس  دوب و 

امـش هب  هچ  نآ  تسا .  نیما  داـمتعا و  دروم  ورمعوبا ،  نیا  دوب :  هدومرف  وا  قح  رد  مالـسلا ،  هیلع  يداـه ،  ماـما  و  دوب . . .  قوثو  دروم  و 
 ، مالـسلا هیلع  مهد ،  ماما  باحـصا  زا  یکی  نینچمه  دهد .  یم  نم  بناج  زا  دهد  یم  امـش  هب  هچ  نآ  دیوگ و  یم  نم  بناج  زا  دیوگیم 

مالسلا هیلع  ماما ،  میریذپب ؟  دیاب  ار  سک  نیمادک  نخس  و  میریگب ؟  دیاب  یسک  هچ  زا  مینک و  هلماعم  دیاب  یسک  هچ  اب  دیسرپ :  ناشیا  زا 
ار وا  نخـس  سپ  تسا  نم  يوسزا  دیوگ  وت  هب  هچ  نآ  تسا و  نم  بناج  زا  دـهد  وت  هب  هچ  نآ  تسا .  نم  دامتعا  دروم  يرمع  دومرف :  ، 
قح رد  شردپ ،  تافو  زا  سپ  زین  مالسلا ،  هیلع  يرکـسع ،  نسح  ماما  ( 45  . ) تسا نیما  قوثو و  دروم  وا  هک  امن  يوریپ  يو  زا  ونـشب و 
هچ نآ  سپ  تسا .  گرم  یگدـنز و  رد  نم  دامتعا  دروم  یلبق و  ماما  دامتعا  لحم  وا  تسا .  نیما  قوثو و  دروم  ورمعوبا  نیا  دـیوگ :  وا 

ماگنه هب  هک  دوب  یسک  نامه  دیعس  نب  نامثع  ( 46  . ) دهد یم  نم  بناج  زا  دهد  امش  هب  هچ  نآ  دیوگ و  یم  نم  يوس  زا  دیوگ  امـش  هب 
طونح نفک و  راک  هک  تشاد  تیرومام  تشاد و  روضح  ترـضح ،  نآ  هزانج  رب  مالـسلا ،  هیلع  مهدزاـی ،  ماـما  كاـپ  رکیپ  نداد  لـسغ 
تسد هب  مالسلا ،  هیلع  رمالا ،  بحاص  تاعیقوت  دیوگ :  یم  باتک  نامه  رد  یسوط  خیش  دهد .  ماجنا  ار  ماما  نآ  يراپسکاخ  هب  ندرک و 

هب خساپ  یهن و  رما و  يواح  تاعیقوت  نیا  دیـسر .  یم  ترـضح  نآ  ردـپ  صاخ  نارای  نایعیـش و  هب  دـمحم ،  شرـسپ  دیعـس و  نب  نامثع 
ردپ نیا  تلادع  رب  هراومه  هعیش  ور  نیا  زا  دش .  یم  هتشون  مالسلا ،  هیلع  يرکسع ،  نسح  ماما  نامز  رد  هک  دوب  یطخ  نامه  هب  لئاسم و 

رد دادـغب  یبرغ  تمـس  رد  داد و  لسغ  ار  يو  شرـسپ  و  ( 47  ) تفگ عادو  ار  ایند  دیعـس  نب  نامثع  هک  نآ  ات  تسا  هتـشاد  دـیکات  رـسپو 
ۀبیغلا باتک  رد  یسوط  خیش  يرمغ ،  دیعـس  نامثع  نب  دمحم  رفعجوبا  مود :  ( 48  . ) درپس كاخ  هب  ار  وا  برذلا  هلبق  رد  نادـیم ،  نابایخ 

ار دوخ  راک  هتشاد و  لوبق  ار  دیعـس  نب  نامثع  تلادع  هراومه  هعیـش  دنتفگ :  هک  تسا  هدرک  تیاور  شناداتـسا  زا  دمحم ) نب  هللا  ۀبه   ) زا
تناما و رب  لاد  هک  یـصن  رطاخ  هب  رفعجوبا  تناما  دامتعا و  تلادع و  رب  هعیـش  دنا .  هدراذـگاو  رفعجوبا  شرـسپ  هب  نامثع  گرم  زا  سپ 

نـسح ماما  هک  نآ  زا  سپ  نینچمه  دراد .  عامجا  تسا ،  مالـسلا ،  هیلع  يرکـسع ،  ماما  تایح  نامز  رد  وا  هب  هعجارم  هب  نامرف  تلادع و 
یسک دماین و  دیدپ  فالتخا  رفعجوبا  تلادع  رد  مه  زاب  تفگ ،  دوردب  ار  ایند  دیعس  نب  نامثع  تایح  نامز  رد  مالسلا ،  هیلع  يرکـسع ، 
نامه هب  دـش و  یم  هتـشون  يو  تسد  هب  دوب  هعیـش  مهم  لیاسم  صوصخ  رد  هک  یتاعیقوت  نینچمه  داـتفین .  دـیدرت  هب  يو  يرادـتناما  رد 

نب نامثع  ورمعوبا  نوچ  دیوگ :  نینچمه  یسوط  خیش  ( 49  . ) دش یم  هتشاگن  دیعـس ،  نب  نامثع  شردپ ،  تایح  نامز  رد  هک  دوب  یطخ 
و تفرگ .  رارق  ردپ  ياج  هب  مالـسلا ،  هیلع  يرکـسع ،  نسح  دمحموبا  صن  هب  نامثع ،  نب  دمحم  رفعجوبا  شدنزرف  تشذـگرد ،  دـیعس 
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و تفرگ .  رارق  ردپ  ياج  هب  مالـسلا ،  هیلع  يرکـسع ،  نسح  دمحموبا  صن  هب  نامثع ،  نب  دمحم  رفعجوبا  شدنزرف  تشذـگرد ،  دـیعس 
 : دومرف مالـسلا ،  هیلع  يرکـسع ،  نسح  ماما  ( 50  . ) درک نییعت  مالـسلا ،  هیلع  مئاق ،  ماما  ترافـس  هب  ار  يو  ینامرف  یط  ناـمثع  شردـپ 
 ، ترضح نآ  زین  و  ( 51  . ) تسامش يدهم  نم ،  دنزرف  لیکو  دمحم  شدنزرف  نم و  لیکو  يرمع  دیعس  نب  نامثع  هک  نم  رب  دیشاب  هاوگ 
هچ نآ  دنا و  هداد  نم  بناج  زا  دنداد  وت  هب  هچ  ره  سپ  دندامتعا .  دروم  شدنزرف  يرمع و  دومرف :  شباحـصا  زا  یکی  هب  مالـسلا ،  هیلع 
زا ( 52  . ) دـنتناما دامتعا و  دروم  ود  نآ  هک  نک  تعاطا  نانآ  زا  ونـشب و  ار  ود  نآ  نانخـس  سپ  دـنا .  هتفگ  نم  بناج  زا  دـنا  هتفگ  وت  هب 

دنیب یمار  مدرم  دوش و  یم  رـضاح  جح  مساومرد  لاس  ره  رمالا  بحاص  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :  هک  تسا  هدش  تیاور  نامثع  نب  دـمحم 
هیلع رمـالا ،  بحاـص  اـیآ  دندیـسرپ :  يو  زا  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  ردزین  و  دنـسانش .  یمن  اـما  دـننیب  یم  ار  وا  زین  مدرم  دسانـش .  یم  و 

میارب ار  تا  هدعو  ادنوادخ   : ) دومرف یم  دوب و  ادخ  هناخ  رانک  رد  مدید  ار  وا  هک  يراب  نیرخآ  يرآ ،  تفگ :  یسانش ؟  یم  ار  مالـسلا ، 
ماما ترافس  لاس  هاجنپ  دودح  رد  يو  اعمج  داد و  خر  ای 304 ق .  لاس 305  یلوالا  يدامج  رخآ  رد  يو  تشذگرد  ( 53  . () نک ققحم 

يو رازم  ایوگ  دندرپس .  كاخ  هب  دادـغب  رد  هفوکلا  باب  نابایخ  رد  شردام  رانک  رد  ار  يو  ( 54  . ) دوب راد  هدهع  ار  مالـسلا  هیلع  نامز ، 
زا شیپ  لاـس  هس  اـی  ود  ناـمثع  نب  دـمحم  رفعجوبا  یتـخبون ،  رحب  یبا  حور  نب  نیـسح  مساـقلاوبا  موس :  تسارحـص .  طـسو  رد  کـنیا 
ارف نم  گرم  رگا  تفگ :  نانآ  هب  درک و  عمج  ار  هعیـش  ناگرزب  نارـس و  يو  درک .  یفرعم  باـختنا و  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  يو  شتاـفو 

شیوخ ياج  هب  دوخ  زا  سپ  ار  وا  هک  تسا  هدش  هداد  نامرف  نم  هب  دوب .  دـهاوخ  یتخبون  حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  تسد  هب  راک  دـسر 
رگا دندیـسرپ :  نامثع  نب  دمحمزا  هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد  دـینک .  هیکت  وا  رب  دوخ  ياهراک  رد  هعجارم و  وا  هب  سپ  مهد  رارق 

یتـخبون رحب  یبا  نب  حور  نب  نیـسح  مساـقلاوبا  نیا  داد :  خـساپ  دوب ؟  دـهاوخ  وـت  نیـشناج  یـسک  هچ  دـمآ ،  شیپ  يا  هلاـسم  وـت  يارب 
وا هب  دوخ  ياهراک  رد  سپ  تسا .  نیما  قوثو و  دروم  وا و  لیکو  تسا و  مالسلا ،  هیلع  رمالا ،  بحاص  امش و  نایم  ریفس  نم و  نیـشناج 

مساقلاوبا ( 55  . ) مدرک یفرعم  ار  وا  کـنیا  ما و  هدـش  روماـم  وا  یفرعم  هب  نم  دـینک .  هیکت  وا  هب  شیوخ  مهم  لـیاسم  رد  دـینک و  عوجر 
 : مراـهچ ( 56  . ) دـش هدرپـس  كاـخ  هـب  كوـش  لـپ  هزاورد  رد  هیتـخبون )   ) رد تشذـگرد و  لاـس 326 ق .  نابعـش  رد  حور  نب  نیـسح 

یسوط خیـش  تخادرپ .  دوب  هدش  رومام  نادب  هک  يراک  هب  وا  درک و  تیـصو  يو  هب  حور  نب  نیـسح  يرمـس ،  دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا 
سپ مدیسر ،  هعیش  ناگرزب  تمدخ  دادغب ،  رد  تفگ :  هک  تسا  هدرک  لقن  دلخم ) نب  میهاربا  نب  دمحا   ) زا دوخ  دنس  هب  ۀبیغلا  باتک  رد 
ردپ  ) یمق هیوباب  نب  نیـسح  نب  یلع  دنوادخ  تفگ :  درک و  نخـس  هب  زاغآ  هحور ،  هللا  سدق  يرمـس ،  دـمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  خـیش 

 . تسا هتفای  تافو  زور  نیا  رد  نیسح  نب  یلع  هک  دیسر  ربخ  سپ  دنتـشاگن .  ار  زور  نیا  خیرات  ناگرزب  دنک .  تمحر  ار  قودص )  خیش 
زین نانآ  دیسرپ .  ناشیا  زا  سپ  دنداد .  خساپ  نانآ  دیسرپ ؛ هیوباب  نب  نیسح  نب  یلع  هرابرد  هعیش  ناگرزب  زا  يرمس  دمحم  نب  یلع  ( 57)

خیرات نارضاح  تفای .  تافو  تعاس  نیمه  رد  و  دهد ! رجا  وا  دروم  رد  ار  امـش  ادخ  تفگ :  يرمـس  هاگنآ  دنتفگوا :  هب  ار  باوج  نیمه 
نینچمه ( 58  . ) تسا هتفگ  عادو  ار  ایند  تعاس  نامه  رد  نیـسح  نب  یلع  هک  دمآ  ربخ  زور  هدجه  ای  هدفه  زا  سپ  دندرک .  تشاددای  ار 

 ، نامز ماما  يوس  زا  یعیقوت  دوخ  تافو  زا  شیپ  زور  دنچ  يو  هک  تسا  هدرک  لقن  يرمس  زا  دوخ  دنـس  هب  باتک  نامه  رد  یـسوط  خیش 
شاداـپ دـنوادخ  يرمـس ؛  دـمحم  نب  یلع  يا  میحرلا .  نمحرلا  هللا  مسب  دوـب :  هدـمآ  نینچ  نآ  رد  هـک  دروآ  مدرم  يارب  مالـسلا ،  هـیلع 

سپ نیشناج  ناونع  هب  یـسک  هب  هد و  ناماس  ار  تراک  سپ  يریم .  یم  رگید  زور  شـش  ات  وت  دنادرگ .  گرزب  وت  گرم  رد  ار  تناردارب 
دعب زارد و  یتدم  زا  سپ  نآ  دنوادخ و  نذا  هب  رگم  تسین  يروهظ  رگید  تسا .  هدـش  عقاو  همان  تبیغ  رگید  هک  نکم  تیـصو  دوخ ،  زا 

رادید ياعدا  هک  دمآ  دنهاوخ  یناسک  منایعیش  زا  يدوز  هب  تسویپ .  دهاوخ  عوقو  هب  دش ،  رپ  متس  زا  نیمز  دش و  تخـس  اهلد  هک  نآ  زا 
و ال تسا .  يرتفم  وگغورد و  درک ،  ارم  رادـید  ياعدا  ینامـسآ  هحیـص  ینایفـس و  جورخ  زا  شیپ  سکره  دیـشاب  هاـگآ  دـننک .  یم  ارم 

دهدب ناج  تسا  کیدزن  میدید  میتفر  دمحم  نب  یلع  دزن  دیسر  ارف  مشـش  زور  نوچ  دیوگ :  يوار  میظعلا .  یعل  هاللاب  الا  ةوق  لوح و ال 
نب یلع  تافو  ( 59  . ) تسا نآ  هدنناسر  دوخ  هک  تسا  يرما  ار  ادخ  تفگ :  دوب ؟  دـهاوخ  وت  نیـشناج  یـسک  هچ  دـش :  شتـسرپ  وا  زا 

لوـحملا باـب  بنج  رد  یخبلخ  عراـش  هب  فورعم  یناـبایخ  رد  يو  رکیپ  داد و  خر  ای 329 ق .  لاس 328  نابعش  همین  رد  يرمـس  دمحم 
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دمآ و رس  هب  يرغـص  تبیغ  نارود  رـصع ،  ماما  صاخ  بیان  نیمراهچ  تافو  اب  ( 60  . ) دـش هدرپس  كاخ  هب  باتعوبا ،  بآ  رهن  کـیدزن 
قح تجح  يارآ  لد  لاـمج  دور و  راـنک  هب  تبیغ  ياـه  هدرپ  اـت  دـشاب  دـنتفگ .  مورحم  دوخ  ماـما  دوجو  ضیف  زا  شیپ  زا  شیب  ناـیعیش 

(61  . ) دوش راکشآ 

تماما يراج  راس  همشچ 

تبیغ عورـش  اب  دیدرگ و  زاغآ  لاسرد 11 ق .  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا ،  یمارگ  ربمایپ  تافو  اب  هک  یعیـش  تماما  هلاس  نارود 250 
اب فلتخم  عطاـقم  هب  تفریذـپ ،  ناـیاپ  لاس 260 ق .  رد  یمالـسا  هعماـج  اـب  مالـسلا ،  هیلع  موصعم ،  ماـما  میقتـسم  هطبار  عطق  يرغص و 
 ، مالسلاامهیلع يرکـسع ،  ماما  يداه و  ماما  تماما  هلاس  لهچ  نارود  نایم  نیا  رد  تسا .  میـسقت  لباق  توافتم  تایـصوصخ  اهیگژیو و 

هتشاد یصاخ  هاگیاج  يرغص  تبیغ  نارود  هناتسآرد  ندش  عقاو  ظاحل  هب  دبای ،  یم  دادتما  لاس 260 ق .  ات  زاغآ و  لاس 220 ق .  زا  هک 
يوـس زا  هک  تسا  یناوارف  ياهتیدودـحم  تبقارم و  تدـش  نارود  نیا  ياـهیگژیو  زا  یکی  تـسا .  رادروـخرب  یتواـفتم  ياـهیگژیو  زا  و 

ار اهیریگتخـس  نیرتشیب  هراومه  یـسابع  يوما و  هشیپ  متـس  نامکاح  هچرگا  دش .  یم  لامعا  راوگرزب  ماما  ود  نیا  هب  تبـسن  روج  ماکح 
ترـضح يداه و  ترـضح  تماما  نارود  رد  اما  دنداد ،  یم  رارق  انگنت  رد  تهج  ره  زا  ار  اهنآ  دنتـشاد و  یم  اور  هعیـش  ناماما  هب  تبـسن 

 . دش هتفرگ  رظن  رد  دنمجرا  ماما  ود  نیا  يارب  يرتشیب  ياهتیدودحم  تفرگ و  يرتشیب  تدش  اهیریگتخس  نیا  مالـسلاامهیلع ،  يرکـسع ، 
نآ رد  هک  رکسع ) ( ) ارماس  ) هب هنیدم  زا  رابجا  هب  مالسلا ،  هیلع  يداه ،  ترضح  یسابع  لکوتم  روتسد  هب  لاس 243 ق .  رد  هک  اج  نآ  ات 

ماما ترضح  ( 62  . ) دنتشاد رارق  رظن  تحت  رهش  نیا  رد  لاس 254 ق .  ینعی  تداهش ،  نامز  ات  دندش و  هدروآ  دوب ،  تفالخ  زکرم  نامز 
هدزای نس  رد  هک  لاس 243 ق .  زا  دندنارذگ و  ارماس  رد  ار  دوخ  فیرـش  رمع  مایا  زا  یمین  زا  شیب  زین  مالـسلا ،  هیلع  يرکـسع ،  نسح 

تلع اما  دنتفاین .  ار  رهـش  نیا  زا  جورخ  ناکما  دنتـسب  ورف  ناهج  زا  مشچ  هک  لاس 260 ق .  ات  دندمآ  رهـش  نیا  هب  ردپ  هارمه  هب  یگلاس 
هداد رارق  انگنت  رد  ار  رسپ  ردپ و  نیا  دح  نیا  هب  ات  تیب  لها  نانمـشد  ارچ  دوب و  هچ  راوگرزب  ماما  ود  نیا  هب  تبـسن  يریگتخـس  همه  نیا 
لها همئا  اب  هشیپ  متس  نامکاح  دیدش  دروخرب  ياه  هزیگنا  للع و  لیلحت  رد  دوخ  مالـسلا ،  هیلع  يرکـسع ،  نسح  ماما  ترـضح  دندوب ؟ 

یف مهل  سیل  هنا  نوملعی  اوناک  مهنا  امهادـحا  نیتلعل ؛  انیلع  مهفویـس  سابعلاونب  ۀـیما و  ونب  عضو  دـق  دـیامرف :  یم  مالـسلا ،  مهیلع  تیب ، 
ةربابجلا و کلم  لاوز  نا  یلع  ةرتاوتملا  رابخالا  نم  اوفقو  دق  مهنا  امهیناث  و  اهزکرم .  یف  رقتـست  اهایا و  انئاعدا  نم  نوفاخیف  قح  ۀفالخلا 

ةدابا و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  هللا ،  لوسر  تیب  لها  لتق  یف  اوعسف  ۀملظلا ،  ةربابجلا و  نم  مهنا  نوکشیال  اوناکو  انم  مئاقلا  دی  یلع  ۀملظلا 
 . نورفاکلا هرک  ول  هرون و  متی  نا  الا  مهنم ،  دحاول  هرما  فشکی  نا  هللا  یباف  هلتق .  وا  مئاقلا  دـلوت  عنم  یلا  لوصولا  یف  مهنم  اعمط  هلـسن ، 

تفالخ رد  یقح  چیه  دنتسناد  یم  اه  نآ  هک ،  نیا  تسخن  دنتشارفا :  ام  دض  رب  ار  ناشیاهریشمش  لیلد  ود  هب  سابع  ینب  هیما و  ینب  ( 63)
شا یلـصا  هاگیاج  هب  نآ  ندنادرگرب  تفالخ و  ندروآ  تسد  هب  یپ  رد  ام  ادابم  هک  دـندوب  ساره  رد  هراومه  لیلد  نیمه  هب  و  دـنرادن ، 

تـسد هب  ناگـشیپ  متـس  ناشکندرگ و  یهاشداپ  هک  دنتـسناد  یم  ار  عوضوم  نیا  رتاوتم  تایاور  ساسا  رب  اـهنآ  هک ،  نیا  مود  و  مییآرب . 
نتـشک يارب  ور  نیمه  زا  دنتـسه ،  ناگـشیپ  متـس  ناشکندرگ و  هلمج  زا  اهنآ  هک  دنتـشادن  مه  ور  نیمه  زا  تفر ؛  دهاوخ  نیب  زا  ام  مئاق 
دنناوتب اهراک  نیا  اب  هک  دیما  نادـب  دـندز ،  تسد  یعیـسو  شالت  هب  وا  لسن  ندرب  نیب  زا  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ ،  لوسر  نادـناخ 

تشاد و زیهرپ  دزاس  راکـشآ  اهنآ  زا  یکی  رب  ار  دوخ  رما  هکنیا  زا  دـنوادخ  اما ،  دـنناسرب .  لتق  هب  ار  وا  ای  دـنریگب و  ار  مئاق  دـلوت  يولج 
 ، يرکسع نسح  ماما  ترضح  هک  یتیعقوم  طیارـش و  هب  هجوت  اب  دناسرب .  مامت  دح  هب  نارفاک  لیم  فالخ  رب  ار  شدوخ  رون  تساوخ  یم 

ربماـیپ لـسن  زا  ماـما  نیرخآ  ینعی  ترـضح ،  نآ  نیـشناج  باـختنا  نییعت و  عوضوم  هک  تسا  نشور  تشاد ،  رارق  نآ  رد  مالـسلا ،  هیلع 
تیساسح تیمها و  زا  هجرد  هچ  ات  دنک ،  دهاوخرب  ار  دادیب  ملظ و  داینب  ریذپاندیدرت  تایاور  ساسا  رب  هک  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ، 

نیشناج و  مالسلا ،  هیلع  يرکـسع ،  نسح  ماما  دنزرف  زا  ییاپ  در  نیرتکچوک  مالـسلا ،  مهیلع  تیب ،  لها  نانمـشد  رگا  تسا .  رادروخرب 
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 . دنک ادیپ  رارمتـسا  تماما  هلـسلس  هک  دنداد  یمن  هزاجا  دـندمآ و  یمرب  ترـضح  نآ  يدوبان  یپ  رد  اعطق  دـندروآ ،  یم  تسد  هب  ناشیا 
ناشیا دلوت  هظحل  ات  هک  دوب  يدح  ات  يراک  ناهنپ  نیا  و  دوبن ،  قح  تجح  نیرخآ  دلوت  عوضوم  نتشادهگن  یفخم  زج  يا  هراچ  نیاربانب 

هک يدـیدش  يراک  ناهنپ  ( 64  . ) دنتـشادن عوضوم  نیا  زا  یعالطا  چیه  زین  مالـسلا ،  هیلع  يرکـسع ،  ترـضح  نادنواشیوخ  نیرتکیدزن 
رگید ییوس  زا  اما  دوب ،  مزال  ترـضح  نآ  ناـج  ظـفح  يارب  هچرگا  دـش  یم  لاـمعا  مالـسلا ،  هیلع  يدـهم ،  ترـضح  دـلوت  عوضومرد 
نامه زا  مهدزای  ماما  اذل  دوشب ،  مالسلا ،  هیلع  يرکسع ،  ترضح  تشذگرد  زا  سپ  نایعیش  تریح  ینادرگرـس و  ثعاب  هک  دوب  نکمم 
شیب یلکـشم  چـیه  ناشیا  ینیـشناج  عوضوم  رد  هک  دـنداد  ناـنیمطا  اـهنآ  هب  هدادرارق و  ناـیرج  رد  ار  دوخ  صاـخ  ناراـی  دـلوت ،  هظحل 

اهنآ نایم  رد  هدش و  تریح  راچد  نایعیش  ناشیا ،  تافو  زا  سپ  یهاتوک  تدم  ات  هچرگا  يرکسع ،  ترـضح  ریبدت  نیا  اب  دمآ .  دهاوخن 
ضرم و ناشبلق  رد  هتـشاد و  صالخا  مالـسلا ،  مهیلع  تیب ،  لها  زا  يوریپ  رد  هک  یناسک  همه  نآ  زا  سپ  اـما  دـمآ ،  دوجو  هب  فـالتخا 
هک یلیـصافت  همه  اب  دـندرک .  رارقرب  طابترا  ناـشیا  اـب  صاـخ  باون  قیرط  زا  دنتخانـش و  ار  قح  تجح  نیرخآ ،  تشادـن  دوجو  یقاـفن 

دننک و دیدرت  داجیا  مالسلا ،  هیلع  رـصع ،  ماما  دلوت  لصا  رد  یتاهبـش  حرط  اب  هک  دنتـسه  نیا  یپ  رد  هعیـش  نافلاخم  زا  يا  هدع  تشذگ 
یخیرات نارگشهوژپ  حالطـصا  هب  نیا  رگا  هک  یلاح  رد  درک .  تابثا  ار  ترـضح  نآ  دلوت  ناوت  یمن  یخیراترظن  زا  هک  دنیامن  اقلا  نینچ 

يرغص تبیغ  نارود  هب  کیدزن  ینارودرد  هک  ییاهباتک  عبانم و  هب  تقیقح  هب  یبایتسد  هزیگنا  هب  اهنت  یـسایس و  ضرغ  هنوگره  زا  یلاخ 
خیـش هک  نانچ  درادن .  دوجو  مهدزای  ماما  دلوت  عوضوم  رد  يدیدرت  ياج  چیه  هک  دنتفای  یمرد  دـندرک ؛ یم  هعجارم  دـنا .  هدـش  فیلات 

اهب عطقنی  قرط  نم  مالـسلا ،  هیلع  نسحلا ،  نبا  یلع  صنلا  یف  تایاور  تءاج  دـق  مث  دـیوگ :  یم  هراـب  نیا  رد  336 ق ) .   - 413  ) دیفم
هار اهنآ  اب  هک  دنتسه  يا  هنوگ  هب  دنا  هدش  دراو  مالسلا ،  هیلع  يرکـسع ، )   ) نسح دنزرف  تماما )   ) تابثا رد  هک  یتایاور  ( 65  . ) راذعالا
هک یتایاور  هعومجم  رب  تشاد  میهاوخ  هرابود  يرورم  ناهذا  يا  هراپ  ندش  نشور  يارب  اجنیا  رد  دوش .  یم  هتـسب  هناهب  رذـع و  هنوگره 
 ، يدهم ماما  دلوت  زا  شیپ  اهلاس  زا  هک  یتایاور  زا  هنومن  دنچ  هب  ادتبا  یسررب  نیا  رد  دنا .  هدش  دراو  ترضح  نآ  تماما  تابثا  هنیمز  رد 
نآ زا  دعب  هدرک و  هراشا  دنا ،  هدش  دراو  ترضح  نآ  تماما  هنیمز  رد  هعیش  ناماما  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  مرکا ،  ربمایپ  زا  مالسلا ،  هیلع 
هب مه  تیاهن  رد  مینکیم و  رورم  دنا ،  هداد  تداهش  مالسلا ،  هیلع  يرکسع ،  نسح  ماما  دنزرف  دلوت  رب  هک  ار  یناسک  زا  دنچ  ینت  تارابع 

 . دنا هدرک  هدهاشم  نآ  زا  سپ  دلوت و  نامز  رد  ار  مالسلا ،  هیلع  يدهم ،  ترضح  هک  میزادرپ  یم  یناسک  زا  یخرب  یفرعم 

مالسلا هیلع  يدهم ،  ماما  دلوت  ینیب  شیپ 

هیلع و هللا  یلـص  مالـسا ،  یمارگربمایپ  يوس  زا  هناگ  هدزاود  ناماما  عوضوم  مالـسا  روهظ  نیزاغآ  ياهلاس  نامه  زا  میناد ،  یم  هک  نانچ 
ات دـندرک  یم  یفرعم  ماما  نیرخآ  ات  ار  دوخ  زا  سپ  ناماما ،  تاصخـشم  مان و  همئا ،  زا  کی  ره  زین  ناشیا  زا  سپ  دـیدرگ و  حرطم  هلآ ، 

دنا هدش  دراو  هنیمز  نیا  رد  هک  ییاهتیاور  همه  یلیصفت  یسررب  تصرف  لاجم  نیا  رد  دنامن .  یقاب  مدرم  يارب  يدیدرت  ههبش و  چیه  ياج 
دانسا هب  336ق ) .   - 413  ) دیفم خیش  و  م 329 ق ) .   ) ینیلک مالسالا  ۀقث   . 1 مینک :  یم  هدنـسب  اهنآ  زا  یخرب  رکذ  هب  اهنت  اذل  تسین و 

 ، هناف ردـقلا ،  ۀـلیلب  اونمآ  هباحـصال :  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  هللا ،  لوسر  لاق   : ) دـننک یم  تیاور  نینچ  مالـسلا ،  هیلع  رقاب ،  ماما  زا  دوخ 
هب هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ ،  ربمایپ  ( 66  ( . ) هدلو نم  رـشع  دحا  بلاط و  یبا  نب  یلع  يدعب  نم  ةالو  کلذل  نا  ۀنـسلا و  رما  اهیف  لزنی 

ددرگ یم  لزان  دوش ) یم  عقاو  لاس  کی  رد  هچ  نآ  همه   ) لاس کی  روما  بش  نیا  رد  انامه  دیروایب ؛ نامیا  ردق  بش  هب  دومرف :  شنارای 
2 وا .  ناگداونزا  نت  هدزای  بلاط و  یبا  نب  یلع  زا ،  دنترابع  هک  دـنراد  دوجو  ینایاوشیپ )  و   ) نامکاح نم  زا  سپ  عوضوم  نیا  يارب  و  ، 
 : تسا هدمآ  نآ  رد  هک  دـنا ،  هدرک  لقن  مالـسلا ،  هیلع  رقاب ،  ماما  زا  نومـضم  نیمه  هب  ار  يرگید  تیاور  یعیـش  راوگرزب  ملاع  ود  نیا  . 

دعب نم  ةالو  رمالا  کلذل  ۀنـسرما و  ۀلیللا  کلت  یف  لزنی  هنا  ۀنـس و  لک  یف  ردقلا  ۀلیل  نا  سابع ،  نبال  مالـسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما ،  لاق  )
هیلع نانمؤمریما ،  ( 67  ( . ) نوثدحم ۀمئا  یلص  نم  رشع  دحا  انا و  لاق :  مه ؟  نم  سابع :  نبا  هل  لاقف  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  هللا ،  لوسر 

شخب یگدنز  زا 61تخانش  هحفص 20 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نیا يارب  و  دوش ؛  یم  لزاـن  لاـس  کـی  روما  بش  نآ  رد  و  دراد :  دوـجو  لاـس  ره  رد  ردـق  بش  اـنامه  دوـمرف :  ساـبع  نبا  هب  مالـسلا ، 
؟  دنتـسه هک  اهنآ  دیـسرپ :  سابع  نبا  دنا .  هدـش  هداد  رارق  ینایاوشیپ )  و   ) نامکاح هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ ،  لوسرزا  سپ  عوضوم 
هک دـنا  تقیقح  نیا  هدـننک  نایب  تیاور  ود  نیا  دـنوش .  یم  ثیدـح  هک  دنتـسه  یناـماما  همه  هک  نم ،  لـسن  زا  نت  هدزاـی  نم و  دومرف : 

کی همانرب  همه  ای  و  رما ) لک   ، ) دنوش یم  لزان  ردـق  بش  رد  شیوخ  راگدرورپ  نذا )   ) هب ردـق  هروس  ریبعت  هب  هک  حور )   ) و کئالم )  )
نآ رب  ادـخ  لوسر  نامز  رد  ینعی  دـنراد ،  یم  هضرع  هدـش ،  هدـیزگرب  تیـالو  هب  دـنوادخ  يوس  زا  هک  یـسک  رب  ار  یتسه  ناـهج  هلاـس 

 ، نیاربانب دوش .  یم  هضرع  دنریگ ،  یم  هدهع  رب  ار  مالسا  تما  یتسرپرـس  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  یناماما  رب  ناشیا  زا  سپ  ترـضح و 
هدننک نایب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  ربمایپ  نانیـشناج  هناگ  هدزاود  هلـسلس  ینیب  شیپ  تماما و  هلاسم  نایب  رب  هوالع  هدش  دای  تایاور 

دوش یم  رارکت  ردق  بش  تسا  یقاب  ناهج  ات  اریز  دنتسه ؛  زین  نامز  ره  رد  ادخ  یح  یلو  دوجو  ترورض  تماما و  هلسلس  رارمتـسا  موزل 
مالسلا هیلع  رقاب ،  ماما  يرگید  تیاور  رد   . 3 ددرگ .  هضرع  ادخ  یلو  رب  ناهج  هلاس  کی  روما  تسیاب  یم  ردق  بش  ره  رد  دـیدرت  یب  و 

دراو مالـسلااهیلع ،  همطاف ،  رب  دننکیم :  لقن  نینچ  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  ربمایپ  راوگرزب  یباحـص  يراصنا ،  هللادبع  نب  رباج  زا  ، 
هدزاود هک  مدید  مدرمشرب  ار  اهنآ  تسا ،  هدش  هتـشون  وا  لسنزا  ایـصوا  همه  ياهمان  نآ  رد  هک  تسا  یحول  وا  يور  شیپ  هک  مدید  مدش 

 ، ۀمطاف یلع  تلخد   . ) دنتشاد یلع )   ) مان اهنآ  زا  نت  هس  و  دمحم )  ) مان ایـصوا  زا  نت  هس  تسا .  مالـسلا ،  هیلع  مئاق  اهنآ  نیرخآ  دنرفن و 
دمحم و مهنم  ۀثالث  مالسلا ،  هیلع  مئاقلا ،  مهرخآ  رـشع  ینثا  تددعف  اهدلو ،  نم  ءایـصوالا  ءامـسا  اهیف  حول  اهیدی  نیب  و  مالـسلا ،  اهیلع 

یلع نب  نیـسحلا  دعب  ۀـمئا  ۀعـست  نوکی   : ) هک دـنک  یم  تیاور  مالـسلا ،  هیلع  رقاب ،  ماما  زا  ریـصبوبا  نینچمه  ( 68  ( . ) یلع مهنم  ۀـثالث 
هعیش ناماما  ریاسزا  یتایاور  نینچ  تسا .  ناشیا  مئاق  اهنآ  نیمهن  هک  دمآ  دنهاوخ  ماما  هن  یلع  نب  نیسح  زا  دعب  ( 69  ( . ) مهمئاق مهعسات 

 ، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  ربمایپ  زا  لقن  هب  اهنآ  رد  هک  تسا  یناوارف  تایاور  زا  یکچوک  شخب  اهنت  دش  رکذ  هچ  نآ  هدـش و  لقن  زین 
رب ار  مالـسا  تما  یتسرپرـس  ماما  هدزاود  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  یبن  زا  سپ  هک  عوضوم  نیا  مالـسلا ،  مهیلع  تیب ،  لها  همئا  ای  و 
 . تسا مالسلا ،  مهیلع  دمحم ،  لآ  مئاق  تما و  يدهم  نایاوشیپ  نیا  نیرخآ  هک  هدش  حیرصت  اهنآ  رد  هدش و  ینیب  شیپ  دنریگ  یم  هدهع 

یم مالـسلا ،  مهیلع  نیموصعم ،  همئا  مالـسا و  یمارگ  ربمایپ  ینیب  شیپ  ساسا  رب  هک  دـنام  یمن  یقاب  يدـیدرت  چـیه  ياج  نیارباـنب  ( 70)
شـسرپ نیا  اجنیا  اما  دنریگ .  هدهع  رب  ار  ناناملـسم  تماما  يرگید  زا  سپ  یکی  مالـسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما ،  لسن  زا  ماما  هدزای  تسیاب 

هدزاود ناماما  هلـسلس  زا  ماما  نیرخآ  هدـش و  ققحم  لاـمک  ماـمت و  هب  ینیب  شیپ  نیا  هک  دـیدقتعم  لـیلد  هچ  هب  امـش  هک  دوش  یم  حرطم 
ار وا  یگدـنلاب  دـشر و  نارود  هن  دـنا و  هدـید  ار  وا  دـلوت  هن  مدرم  زا  يرایـسب  هک  ارچ  تسا ؟  هدیـسر  تماما  هب  هدـمآ و  ایند  هبزین  هناـگ 

تـسد رد  مالـسلا ،  هیلع  يرکـسع ،  ماما  رـصع  زا  يربتعم  تایاور  ام  الوا ،  هک :  تفگ  دیاب  شـسرپ  نیا  خساپ  رد  دـنا ؟  هدرک  هدـهاشم 
مولعم ام  رب  مهدزاود  ماما  نیـشناج  هک  دـنا  هتـشاد  راهظا  هداد و  تداهـش  مهدزاود  ماما  دـلوت  هب  ردـقلا  لیلج  يدارفا  اـهنآ  رد  هک  میراد 

دنا و هداد  یهاوگ  عوضوم  نیا  رب  هدید و  یکدوک  ناوا  رد  دلوت و  نامز  رد  ار  ترضح  هعیش  ناگرزب  زا  يدایز  هدع  ایناث  تسا و  هتـشگ 
نشور يارب  اج  نیا  رد  دشاب .  هتشاد  دناوت  یمن  ياج  چیه  ماما ،  نیمهدزاود  ناونع  هب  مالسلا ،  هیلع  يدهم ،  ترضح  دلوت  رد  ههبش  اذل 

 ، مالـسلا هیلع  يدـهم ،  ماما  دـلوت  رب  هک  یناسک  مینک :  یم  هراشا  دـش  دای  اهنآ  زاالاب  رد  هک  یلیـالد  زا  يا  هراـپ  هب  عوضوم  رتشیب  ندـش 
دروم هقث و  ار  وا  یـسوط  خیـش  هدوب و  مالـسلا ،  هیلع  يرکـسع ،  نسح  ماما  نارای  زا  هک  لالب )  نب  یلع  نب  دمحم   . ) دنا 1 هداد  یهاوگ 

لبق نم  یلا  جرخ  مث  هدعب ،  نم  فلخلاب  ینربخی  نیتنسب  هیضم  لبق  دمحم  یبا  نم  یلا  جرخ  هک :  دنک  یم  لقن  ( 71  ) تسا هتسناد  دامتعا 
زا يا  همان  مالـسلا )  هیلع  يرکـسع ،  نسح  ماما   ) دـمحموبا تافو  زا  سپ  لاـس  ود  72 ؛ )  . ) هدعب نم  فلخلاب  ینربخی  مایا  ۀـثالثب  هیـضم 
زا يرگید  هماـن  دـمحموبا  تاـفوزا  شیپ  زور  هس  نینچمه  دوب .  هدرک  هاـگآ  دوخ  نیـشناج  زا  ارم  نآ  رد  هک  دیـسر  نم  تسد  هب  ناـشیا 
نب دمحم  نب  دـمحا   ) زا  . 2 تسا .  هتخاس  دوخ  نیشناج  ار  یـسک  هچ  ترـضح  نآ  دوب  هدش  صخـشم  نآ  رد  هک  متـشاد  تفایرد  ناشیا 
لتق نیح  مالـسلا ،  هیلع  دـمحم ،  یبا  نع  جرخ  تسا :  هدـش  تیاور  نینچ  مالـسلا ،  هیلع  يرکـسع ،  نسح  ماما  ناراـی  زا  یکی  هللادـبع ) 
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دلو هل  دلو  و  هیف .  هللا  ةردق  يار  فیکف  بقع ،  یل  سیل  ینلتقی و  هنا  معزی  هئایلوا ،  یف  هللا  یلع  ارتجا  نم  ءازج  اذـه   : ) هللا هنعل  يریبزلا ، 
ماما  ) دمحموبا زا  يا  همان  دش  هتشک  داب ،  وارب  ادخ  تنعل  هک  ( 74  () يریبز  ) هک یماگنه  ( 73  . ) نیسمخ تس و  ۀنس  یف  م ح م د )  ) هامس

قح رد  هتـشادن و  هگن  ار  ادخ  میرح  هک  تسا  یـسک  يازج  نیا   : ) دوب هدـمآ  نآ  رد  هک  دیـسر ،  نم  هب  مالـسلا )  هیلع  يرکـسع ،  نسح 
 ( يدید  ) اما درادن ،  دوجو  يدنزرف  نم  یپ  رد  هک  یلاح  رد  دـناسر .  یم  لتق  هب  ارم  هک  تشادـنپ  یم  وا  دـنک .  یم  یخاتـسگ  وا  يایلوا 

م  ) ار وا  هک  دش  دلوتم  ترضح  نآ  يارب  يدنزرف  لاس 256 ق .  رد  ارجام  نیا  یپ  رد  داد ) ؟  ناشن  وا  هب  هنوگچ  ار  دوخ  تردق  دنوادخ 
رد ار  وا  مالـسلا ،  هیلع  يرکـسع ،  نسح  ماما  ترـضح  هک  تسا  يدارفا  دودعم  هلمج  زا  یمقلا )  قاحـسا  نب  دمحا   . ) 3 دـیمان .  ح م د )
هک تساجب  مینک ،  رورم  هدـش  لـقن  ناـشیا  زا  هنیمز  نیا  رد  هک  ار  یتیاور  هک  نآ  زا  شیپ  تسا .  هداد  رارق  شیوخ  دـنزرف  دـلوت  ناـیرج 

خیـش مینک .  لقن  هدومن ،  ناشیا  زا  یـسوط  خیـش  هک  ار  یفیـصوت  دوخ  رـصع  یعیـش  هعماـج  رد  هدربماـن  تیعقوم  هاـگیاج و  كرد  يارب 
دمحموبا صاخ  نارای  زا  هبترم ،  گرزب  دعـس . . .  نب  هللادبع  نب  قاحـسا  نب  دمحا  دیوگ :  یم  هراب  نیا  رد  تسرهفلا  باتک  رد  یـسوط 

اهنآ هداتسرف  کیپ و  نییمق و  خیـش  وا  درک .  هدهاشم  ار  مالـسلا ،  هیلع  نامزلا ،  بحاص  وا  تسا .  مالـسلا ،  هیلع  يرکـسع )  نسح  ماما  )
هاگآ هوحن  نآ  رد  هدرک و  لقن  قاحـسا )  نب  دـمحا   ) زا قودـص  خیـش  موحرم  هک  یتیاور  اما  ( 75  . ) تسا هدوب  هعیـش )  ناـماما  دزن  رد  )

 ، اموتکم سانلا  عیمج  نع  و  اروتـسم ،  كدنع  نکیلف  دولوم  اندلو  تسا :  ریز  رارق  هب  هدش  نایب  قح  تجح  نیرخآ  دـلوت  زا  ناشیا  ندـش 
يدنزرف ام  يارب  ( 76  . ) مالـسلاو هب .  انرـس  ام  لثم  هب  هللا  كرـسیل  کمالعا  انببحا  هتیالول ،  یلولا  هتبارقل و  برقالا  الا  هیلع  رهظت  مل  اـناف 

زج مینک  یمن  هاگآ  دلوت  نیا  رب  ار  یـسک  ام  ینکن ؛  وگزاب  مدرم  زا  سک  چیه  هب  يرادب و  ناهنپ  ار  وا  دلوت  ربخ  تسا  مزال  دـش .  دـلوتم 
دنوادخ ات  مینک  مالعا  وت  هب  ار  دلوت  نیا  ربخ  میتشاد  تسود  شتیالو  تهج  هبار  تسود  يدنواشیوخ و  تهج  هب  ار  کیدزن  دـنواشیوخ 
تعمس دیوگ :  یم  يرگید  تیاور  رد  قاحسا  نب  دمحا   . 4 مالسلاو .  تخاس .  رورسم  ارم  هکنانچمه  دزاس ،  رورسم  ار  وت  نآ  تهج  هب 

هبشا يدعب ،  نم  فلخلا  ینارا  یتح  ایندلا  نم  ینجرخی  مل  يذلا  هللا  دمحلا  لوقی :  مالسلاامهیلع ،  يرکـسعلا ،  یلع  نب  نسحلا  دمحم  ابا 
 : دومرف هک  مدینش  مالسلا ،  هیلع  يرکسع ،  یلع  نب  نسح  دمحم  ابازا  ( 77  . . . . ) اقلخ اقلخ و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  هللا ،  لوسرب  سانلا 
 ، ادـخ لوسر  هب  مدرم  همه  زا  شیوخ  قلخو و  شنیرفآ  هک  ومه  دـهد .  ناشن  نم  هب  ار  منیـشناج  ات  دربن  ایند  زا  ارم  هک  ار  يادـخ  ساـپس 

داوج ماما  اضر ،  ماما  ینعی  همئا ،  زا  نت  راهچ  رضحم  هک  مساق )  نب  دواد   ) يرفعج مشاهوبا   . 5 تسا . . .  رت  هیبش  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص 
( ردقلا لیلج   ) و هلزنملا )  میظع   ) همئا دزن  رد  یسوط  خیش  یشاجن و  هتفگ  هب  هدرک و  كرد  ار  مالسلا ،  مهیلع  رصع ،  ماما  يداه و  ماما  ، 
 : لاقف کئاسا ؟  نا  یل  نذاتف  کتلاسم ،  نم  ینعنمت  کتلالج  مالـسلا ،  هیلع  دمحم ،  یبال  تلق  دـنک :  یم  لقن  نینچ  ( 78  ، ) تسا هدوب 

ماما  ) دمحم ابا  هب  ( 79  . ) هنیدملاب لاق :  هنع ؟  لاسا  نیاف  ثدـح  کب  ثدـح  ناف  تلقف :  معن ،  دـلو ؟  کل  له  يدیـس !  ای  تلق :  لس . 
یم هزاجا  ایآ  مراذگب ،  نایم  رد  امش  اب  ار  یشسرپ  هک  دوش  یم  نیا  زا  عنام  امـش  تلالج  مدرک ،  ضرع  مالـسلا ،  هیلع  يرکـسع )  نسح 

يارب یقافتا  رگا  متفگ :  يرآ .  دومرف :  دیراد ؟  يدنزرف  امش  ایآ  نم !  ياقآ  متفگ :  سرپب .  دومرف :  مشاب ؟  هتشاد  امش  زا  یشسرپ  دیهد 
ار وا  یـشک )   ) دوب و هفوک  ياهقف  زا  هک  یـسنالقلا )  دمحا  نب  نادمح   . ) 6 هنیدـم .  رد  دومرف :  میریگب ؟  اجک  رد  ار  وا  غارـس  داتفا  امش 

لثم هتبقر  نم  مکیف  فلخ  دق  نکل  یـضم و  دق  یل :  لاقف  دـمحموبا ؟  یـضم  دـق  يرمعلل :  تلق  هک :  دـنک  یم  لقن  ( 80  ، ) هدومن قیثوت 
 : تفگ تفر ؟  ایند  زا  مالسلا )  هیلع  يرکسع .  نسح  ماما   ) دمحم وبا  ایآ  متفگ :  دیعـس ) نب  نامثع   ) يرمع هب  ( 81  . ) هدیب راشا  و  هذه ؛ 
هب  ) دوخ ناتـسد  اب  لاـح  نیا  رد  تسا ؛  نینچ  نیا  وا  ندرگ  هک  داد  رارق  دوخ  نیـشناج  امـش  ناـیمرد  ار  یـسک  اـما  تفر  اـیند  زا  وا  يرآ 

دمتعم دارفا  تاملک  زا  ییاه  هنومن  تشذگ  هچ  نآ  دنا  هدید  ار  مالـسلا ،  هیلع  يدهم ،  ماما  هک  یناسک  درک .  یم  ( 82  ) هراشا شندرگ ) 
نیرخآ مهدزای و  ماما  دنزرف  دلوت  رب  فلتخم  قرط  هب  اه  نآ  رد  هک  دوب  مالسلا ،  هیلع  يرکسع ،  نسح  ماما  نامز  رد  هعیش  مان  بحاص  و 

ماگنه هب  ار  مالـسلا ،  هیلع  يدـهم ،  ترـضح  دوخ  هک  میزادرپ  یم  یناسک  تاملک  یـسررب  هب  لاح  دوب .  هدـش  هداد  یهاوگ  قح  تجح 
هیلع داوج ،  ماما  راوگرزب  رتخد  همیکح )   ، ) مالـسلا هیلع  رـصع ،  ماما  دـلوت  دـهاش  نیلوا   . 1 دنا :  هدرک  هدـهاشم  نآ  زا  سپ  ای  دـلوت و 
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نایرج ۀمعنلا  مامت  نیدلا و  لامک  باتک  رد  م 381 ق ) .   ) قودص خیش  تسا .  ( 83  ، ) مالسلا هیلع  يرکسع ،  نسح  ماما  همع  و  مالسلا ، 
یفاکلا رد  هک  یتیاور  هب  اج  نیا  رد  ام  اـما  ( 84  . ) تسا هدرک  نایب  لیـصفت  هب  همیکح  وناب  زا  لقن  هب  ار  مالـسلا ،  هیلع  يدهم ،  ماما  دلوت 

هیلع مظاک ،  یسوم  ماما  ناگداون  زا  یکی  رفعج ) نب  یـسوم  نب  ةزمح  نب  مساقلا  نب  دمحم   . ) مینک یم  هدنـسب  هدش  لقن  هنیمز  نیمه  رد 
نب دمحم  ۀنبا  ۀـمیکحلا  ینتثدـح  تسا :  هدرک  تیاور  نینچ  ( 85) دیآ یم  رامش  هب  مالـسلا ،  هیلع  يداه ،  ماما  باحـصا  زا  هک  مالـسلا ، 

 ، تسه زین  يدهم )   ) وا ردـپ  همع  هک  یلع ،  نب  دـمحم  رتخد  همیکح  ( 86  . ) کلذ دعب  هدلوم و  ۀـلیل  هتار  اهنا  هیبا -  ۀـمع  یه  و  یلع - 
بوقعی نب  دمحم   . 2 تسا .  هدید  نآ  زا  دعب  دلوت و  بش  رد  ار  مالـسلا )  هیلع  يرکـسع ،  نسح  ماما  دنزرف   ) وا هک :  درک  لقن  نم  يارب 

هداون نیرت  هدروخلاس  دوخ  نامز  رد  هک  نایعیش  متفه  ماما  ناگداون  زا  رفعج ) نب  یسوم  نب  لیعامـسا  نب  دمحم   ) زا دوخ  دنـس  هب  ینیلک 
هیلع مالغ ،  وه  نیدجـسملا و  نیب  هتیار  دـنک :  یم  لـقن  نینچ  ( 87  ، ) هدـمآ یم  رامـش  هب  قارع  رد  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ ،  لوسر 

 . 3 مدرک .  هدـهاشم  دجـسم  ود  نیب  رد  دوب  یـسرون  ناوج  هک  یلاح  رد  مالـسلا )  هیلع  يرکـسع ،  نسح  ماـما  دـنزرف   ) نم ( 88  ) مالسلا
ینیلک موحرم  هک  یتیاور  تسا .  هدید  یکدوک  رد  ار  مالـسلا ،  هیلع  بحاص ،  ترـضح  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  زین  يزاوهالا )  ورمع  )

ماما  ) دمحموبا ( 89  ( . ) مکبحاص اذـه  لاق :  و  مالـسلا ،  هیلع  دـمحموبا ،  هینارا   : ) تسا ریز  حرـش  هب  هدرک ،  لقن  ناشیا  زا  هنیمز  نیا  رد 
مامت نیدلا و  لامک  باتک  رد  قودص  خیش   . 4 تسامش .  بحاص  نیا  تفگ :  داد و  ناشن  نم  هب  ار  وا  مالسلا ،  هیلع  يرکـسع ، )  نسح 

 ، یلع نب  نسحلا  نب  دـمحم  یبا  یلع  تلخد  دـنک :  یم  لـقن  نینچ  تشذـگ ،  وا  رکذ  نیا  زا  شیپ  هـک  قاحـسا )  نـب  دـمحا   ) زا ۀـمعنلا 
لخی مل  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  قاحـسا !  نب  دـمحا  ای  ائدـتبم :  یل  لاقف  هدـعب ،  نم )   ) فلخلا نع  هلاسا  نا  دـیرا  اـنا  و  مالـسلا ،  اـمهیلع 

هللا لوسر  نبا  ای  هل :  تلقف ،  لاق :  هقلخ . . .  یلع  هللا  ۀـجح  نم  ۀـعاسلا  موقت  نا  یلا  اهیلخی  ـال  و  مالـسلا ،  هیلع  مدآ ،  قلخ  ذـنم  ضرـالا 
نم ردبلا  ۀلیل  رمقلا  ههجو  ناک  مالغ  هقتاع  یلع  جرخ و  مث  تیبلا ،  لخدف  اعرـسم  مالـسلا ،  هیلع  ضهنف  كدـعب ؟  ۀـفیلخلا  مامالا و  نمف 

یمـس هنا  اذـه ،  ینبا  کیلع  تضرع  ام  هججح  یلع  لج و  زع و  هللا  یلع  کتمارک  الول  قاحـسا  نب  دـمحا  ای  لاقف :  نینـس ،  ثالثلا  ءانبا 
نسح دمحم  ابا  تمدخ  ( 90  . . . ) املظ اروج و  تئلم  امک  الدع  اطسق و  ضرالا  ءالمی  يذلا  هتینک ،  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  هللا ،  لوسر 

نم هک  نآ  زا  شیپ  ترـضح  نآ  منک .  شـسرپ  وا  زا  سپ  نیـشناج  دروـم  رد  ناـشیا  زا  متـساوخ  یم  مدیـسر و  مالـسلا ،  هیلع  یلع ،  نب 
زا ار  نیمز  دیرفآ  ار  مالـسلا ،  هیلع  مدآ ،  هک  ماگنه  نآ  زا  یلاعتو ،  كرابت  دنوادخ  انامه  قاحـسا !  نب  دـمحا  يا  دومرف :  منک ،  یلاؤس 

! ادخ لوسررسپ  يا  متفگ :  تشاذگ . . .  دهاوخن  یلاخ  دوش  اپرب  تمایق  هک  مه  ینامز  ات  و  هتشاذگن ،  یلاخ  شناگدیرفآ  رب  ادخ  تجح 
دننامه ییور  هک  ار  يا  هلاس  هس  هچب  رسپ  هکیلاح  رد  تفر و  هناخ  نورد  هب  باتش  اب  ترضح  نآ  تسیک ؟  امش  زا  سپ  نیـشناج  اوشیپ و 

ياهتجح و  لج ،  زع و  دـنوادخ ،  دزنرد  رگا   ! قاحـسا نب  دـمحا  يا  تفگ :  تشگرب و  درک ،  یم  لمح  دوخ  شود  رب  تشاد ،  مامت  هام 
یـسک وا  تسوا .  هینک  مه  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ ،  لوسر  مانمه  وا  انامه  مداد .  یمن  ناـشن  وت  هب  ار  مرـسپ  نیا  يدوبن  یمارگ  وا 

زا يرارفلا )  کـلام  نب  دـمحم  نب  رفعج   . ) 5 دوب .  هدـش  رپ  روـج  ملظ و  زا  هک  ناـنچمه  دزاـس  یم  رپ  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  هک  تسا 
تمدخ هب  ام  هک :  دنک  یم  لقن  بویا ،  نب  نسح  میکح ،  نب  ۀیواعم  نب  دمحم  لالب ،  نب  یلع  دنا :  هلمج  نآ  زا  هک  نایعیـش  زا  یهورگ 

رفن لهچ  رب  غلاب  یتیعمج  مینک .  شسرپ  ناشیا  زا  سپ  تجح  دروم  رد  ترضح  نآ  زاات  میدیسر  مالسلا ،  هیلع  یلع ،  نب  نسح  دمحمابا 
لوسررسپ يا  تفگ :  تفر و  ترضح  نآ  يوس  هب  يرمعلا  ورمع  دیعـس  نب  نامثع  نایم  نیا  رد  دندوب .  هدرک  عامتجا  ترـضح  هناخ  رد 

زا تساوخ  دش و  ریگلد  و  نامثع !  يا  نیـشنب  دومرف :  ترـضح  دیرت .  هاگآ  نادب  نم  زا  امـش  هک  مینک  لاؤس  يزیچ  زا  میهاوخ  یم  ادخ 
مالسلا هیلع  ترضح ،  یتعاس ،  زا  سپ  دشن .  جراخ  ام  زا  یسک  دوشن .  جراخ  اج  نیا  زا  یسک  دومرف :  ترـضح  هک  دوش  جراخ  سلجم 

يا يرآ ،  دنتفگ :  همه  دیا ؟  هدمآ  اجنیا  هب  هچ  يارب  میوگب  امش  هب  ایآ  دومرف :  ترـضح  تساخرب .  اج  زا  نامثع  دز و  ادص  ار  نامثع  ، 
يا هچب  رـسپ  ماگنه  نیا  رد  يرآ .  دنتفگ :  دینک .  لاؤس  نم  زا  دعب  تجح  دروم  رد  نم  زا  هک  دیا  هدمآ  دومرف :  سپ  ادـخ .  لوسر  رـسپ 
ماما نیا  نم ،  زا  سپ  دومرف :  ترـضح  دـمآرد .  سلجم  هب  دوب  رت  هیبش  مالـسلا ،  هیلع  دـمحم ،  ابا  هب  مدرم  همه  زا  هک  هام  هراـپ  نوچمه 
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يدوبان تکاله و  راچد  دوخ  نید  رد  هک  دیوشن  هدنکارپ  رگیدکی  زا  نم  زا  سپ  دـینک و  يوریپ  وا  زا  تسامـش ،  رب  نم  نیـشناج  امش و 
یم امش  هب  نامثع  هچ  نآ  سپ  درذگب .  وا  زا  يرمع  ات  دید  دیهاوخن  ار  وا  امش  زا  کی  چیه  دعب  هب  زورما  زا  هک  دیـشاب  هاگآ  دیوش .  یم 

تسا هدش  هدرپس  وا  هب  روما  هتشررس  و  تسامش ،  ماما  هدنیامن  وا  هک  دیریذپب ،  ار  وا  نخس  و  دیهن ،  رس  وا  تاروتـسد  هب  دیریذپب ،  دیوگ 
نایرج ( 92  ، ) تسا هدوب  مالـسلا ،  هیلع  يداه ؛  ماما  باحـصا  زا  یقرب  یـسوط و  خیـش  هتفگ  هب  اـنب  هک  سیردا )  نب  میهاربا   . ) 6 ( 91 . )
مالسلا هیلع  يرکسع ،  نسح  ماما   ) دمحموبا تشذگرد  زا  سپ  دنک :  یم  لقن  نینچ  ار  مالسلا ،  هیلع  بحاص ،  ترـضح  اب  دوخ  تاقالم 

نایدالاوبا  . ) 7 مدیـسوب .  ار  ناشیا  تسد  رـس و  مدـید و  دوب  سرون  یناوج  هک  یلاح  رد  ار  مالـسلا ،  هیلع  يدـهم ، )  ترـضح   ) ناشیا ( 
ردپ رکیپ  رب  مالـسلا ،  هیلع  يدهم ،  ماما  ندناوخ  زامن  دـهاش  هتـشاد  روضح  مهدزای  ماما  يراپـسکاخ  عییـشت و  مسارم  رد  هک  يرـصب ، ) 
ماما  ) دمحم نب  یلع  نب  نسح  تمدـخ  رد  نم  تسا :  ریز  رارق  هب  هدـش  لقن  وا  زا  هنیمز  نیا  رد  هک  یتیاور  تسا .  هدوب  شیوخ  راوگرزب 
ییاه همان  مدش و  وا  روضح  بایفرـش  شتوم  ضرم  رد  مدرب  یم  اهرهـش  هب  ار  وا  ياه  هتـشون  مدرک و  یم  راک  مالـسلا ،  هیلع  مهدزای ، ) 

يوش و یم  ارماس )  ( ) يار نم  رس   ) دراو مهدزناپ  زور  دشک و  یم  لوط  ترفـس  زور  هدراهچ  ناسرب .  نئادم  هب  ار  اهنیا  دومرف :  تشون و 
عقاو دـماشیپ  نیا  نوچ  نم !  ياقآ  يا  مدرک :  ضرع  دـیوگ :  نایدالاوبا  ینیب .  یم  لسغ  هتخت  يور  ارم  يونـش و  یم  نم  هناخ  زا  ـالیواو 

 : مدرک ضرع  تسا .  تماما )  رما  هب   ) مئاق نم  دـعب  وا  تساوخ  وت  زا  ارم  ياه  همان  باوج  سکره  دومرف :  تسیک ؟  امـش  ياـج  هب  دوش 
رد هچ  نآ  هب  سکره  دومرف :  دییازفیب .  مدرک :  ضرع  نم .  زا  دعب  مئاق  تسا  وا  دـناوخ  زامن  نم  رب  سکره  دومرف :  دـییازفیب .  يا  هناشن 

مدیناسر نئادم  هب  ار  اه  همان  نم  تسیچ .  نایمه  رد  مسرپب  نم  هک  دش  عنام  ترضح  تبیه  نم ،  زا  دعب  مئاق  تسوا  داد  ربخ  تسا  نایمه 
يور شدوخ  دوب و  الیواو  شا  هناـخ  رد  متـشگرب و  يار )  نم  رـس   ) هب مهدزناـپ  زور  دوب  هدومرف  هک  ناـنچ  متفرگ و  ار  اـه  نآ  باوج  و 

هب دـنهد و  یم  تیلـست  دـنعمج و  وا  درگ  هعیـش  تسا و  هناخ  رد  رب  شردارب  یلع ،  رـسپ  باذـک )  رفعج   ) مدـید هاگانب  دوب .  لسغ  هتخت 
رد دشون و  یم  بارـش  رفعج  هک  متـسناد  یم  اریز  تسا ؛  لطاب  تماما  هک  تسا  نیا  ماما  رگا  متفگ :  دوخ  اب  دـنیوگ .  یم  تینهت  تماما 

( دیقع  ) سپس دیسرپن .  نم  زا  يزیچ  مداد و  تینهت  متفگ و  تیلـست  متفر و  وا  کیدزن  نم  دنز .  یم  مه  روبنت  دنک و  یم  رامق  قسوج )  )
اب یلع  نب  رفعج  راذـگب .  زامن  وا  رب  زیخرب و  تسا  هدـش  نفک  تردارب  نم !  ياقآ  يا  تفگ :  دـمآ و  نوریب  يرکـسع )  ترـضح  مداخ  )
هب فورعم  یلع )  نب  نسح   ) دوب و يرمع )  دیعس  نب  نامثع   ( ) نامس  ) نایعیـش شیپاشیپ  دش و  طایح  دراو  دندوب  شفارطا  هک  وا  نایعیش 

زامن شردارب  رب  هک  داتـسیا  ولج  رفعج  دوب .  هدرک  نفک  توبات  يور  رب  یلع  نب  نسح  هزانج  میدـش  هناـخ  نحـص  دراو  یتقو  هملـس . )  )
زا دوب ،  هلـصاف  اهنآ  نیب  رد  هک  ییاهنادند  دعجم و  ییاهوم  نوگمدنگ ،  یتروص  اب  یکدوک  دیوگب ؛ ربکا ) هللا   ) تساوخ نوچ  دـناوخب . 
اب رفعج  تسیاب .  بقع  مرازگ  زامن  مردـپ  هزانج  هب  هک  مراوازـس  نم  ومع ! يا  تفگ :  دیـشک و  بقع  ار  رفعج  يادر  دـمآ و  نوریب  قاـتا 

شردپ ربق  رانک  رد  يرکسع )  ترضح  هاگ  نآ   ) دناوخ و زامن  وا  رب  داتـسیا و  ولج  كدوک  نآ  داتـسیا و  بقع  درز  گنر  مهرد و  يور 
دوخ اب  مداد و  يو  هب  ار  اهنآ  رواـیب .  تسوت  اـب  هک  ار  اـه  هماـن  باوج   ! يرـصب يا  تفگ :  كدوک  نآ )   ) سپـس دـش .  هدرپس  كاـخ  هب 
یم كدوک  نآ  تسد  زا  درک و  یم  دایرف  هلان و  تشاد  هک  متفر  یلع  نب  رفعج  دزن  سپـس  نایمه .  دنام  یم  یقاب  هناشن ؛  ود  نیا  متفگ : 

ار وا  هن  نونکات  نم  ادـخ  هب  تفگ :  مینک .  لیلد  هلاقا  وا  رب  اـم  اـت  تسیک  كدوک  نآ  نم !  ياـقآ  يا  تفگ :  وا  هب  اـشو ) زجاـح   . ) دـیلان
دنتسناد دندرک و  شسرپ  مالـسلا ،  هیلع  یلع ،  نب  نسح  زا  دندمآ و  مق  زا  رفن  دنچ  هک  میدوب  هتـسشن  زونه  ام  مسانـش .  یم  هن  ما و  هدید 

وا دندرک و  مالس  وا  رب  اهنآ  دندرک .  هراشا  یلع  نب  رفعج  هب  يا  هدع  مییوگب ؟  تیلـست  دیاب  یـسک  هچ  هب  دنتفگ :  تسا .  هدش  توف  هک 
تسا ردقچ  لاوما  تسیک و  زا  اه  همان  وگب  تسام  اب  هک  یلاوما  اه و  همان  هک  دنتشاد  راهظا  دنتفگ و  تینهت  تماما  هب  دنداد و  تیلـست  ار 

اهنآ هب  دـش و  نوریب  هناخ  نایم  زا  یمداخ  دـیهاوخ ! ؟  یم  بیغ  ملع  ام  زا  تفگ :  داد و  ناکت  ار  دوخ  ياه  هماج  دـیرپ و  اج  زا  رفعج   ؟
لاوما اه و  همان  اهنآ  تسا .  بلق  اهنآ  يات  هد  هک  تسا  یفرـشا  رازه  نایمه  رد  تسا و  نالف  نالف و  زا  تسامـش  اب  هک  ییاه  همان  تفگ : 

زا یخرب  رد  هک  تسا  رکذ  ناـیاش  ( 93  . . . ) تسا ماما  وا  تسا  هداتـسرف  اـهنیا  رطاـخ  هب  ار  وت  هک  نآ  دـنتفگ :  دـندرپس و  وا  تسد  هب  ار 
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اما تسا ؛  هدـش  دای  هدرازگ  زامن  مالـسلا ،  هیلع  يرکـسع ،  نسح  ماما  رکیپ  رب  هک  یـسک  ناونع  هب  لکوتم )  یـسیعوبا   ) زا یخیرات  عبانم 
دادـعت اب  و  مالـسلا ،  هیلع  يرکـسع ،  ترـضح  هناخ  رد  ادـتبا  هک :  درک  عمج  ناوت  یم  تروص  نیا  هب  ار  هدـش  تیاور  یخیرات  لـقن  نیا 

هداد لاقتنا  هناخ  زا  نوریب  هب  هزانج  عییـشت  يارب  ار  ترـضح  نآ ،  زا  دعب  هدش و  هدناوخ  زامن  ناشرکیپ  رب  باحـصا  صاوخ  زا  يدودحم 
(94  . ) تسا هدرازگزامن  بانج  نآ  رکیپ  رب  یمسر  روط  هب  يرگید  درف  اج  نآ  رد  دنا و 

نآ للع  تبیغ و  موهفم 

تداعـس و يوس  هب  ار  تیرـشب  یمامت  هک  یناهج -  یحلـصم  مایق  هزادـنا  هب  یعوضوم  چـیه  نورق  راـصعا و  لوط  رد  تفگ  ناوتب  دـیاش 
نیا زا  و  تسا .  هتـشادن  لوغـشم  دوخ  هب  ار  نایمدآ  رکف  دناتـس -  یم  زاب  ناملاظ  زا  ار  نامولظم  داد  دزاس و  یم  نومنهر  يدبا  یتخبکین 
یم رـس  هب  دـیآ  یم  باسح  هب  رـشب  ياهنامرآ  مامت  لبمـس  هک  يدرمربا  روهظ  راظتنا  رد  یعون  هب  کی  ره  نوگانوگ  بهاذـم  ماوقا و  ور 

دروم رد  نایعیش  صوصخ  هب  ناناملسم و  نایم  رد  هک  يداقتعا  نایم  نیا  رد  اما  دزاسرپ .  داد  لدع و  زا  ار  ناهج  يزور  ماجنارـس  ات  دنرب 
اراد نیع  رد  هک  تسا  يداقتعا  دراد ،  دوجو  تیرـشب  ملاع  یجنم  لک و  حلـصم  ناونع  هب  مالـسلا ،  هیلع  دوعوم ،  يدـهم  بالقنا  ماـیق و 
نید موصعم  نایاوشیپ  ریذـپاندیدرت  تاـنایب  رب  یکتم  رادروخرب و  زین  یبتکم  مکحتـسم  قیمع و  ياـه  هشیر  زا  یناـمرآ  ياـه  هبنج  ندوب 

 ، دمحم لآ  مئاق  روهظ  هنیمز  رد  نید  نایاوشیپ  ثیداحا  تاملک و  نایب  نمض  يدامتم  نورق  لوط  رد  زین  یمالسا  نارکفتم  املع و  تسا . 
حلـصم روـهظ  راـظتنا  يرکف  یناـبم  میکحت  تیودـهم و  هشیدـنا  زا  يرادـساپ  نمـض  هداد و  جـیورت  ار  داـقتعا  نیا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص 

تبیغ موهفم  زا  ثحب  دراو  هک  نآ  زا  لبق  دنا .  هدوزفا  هشیدنا  نیا  يراوتسا  رب  هتخادرپ و  باب  نیا  رد  نیفلاخم  تاهبش  خساپ  هب  یناهج ، 
يربک يرغص و  تبیغ  هب  ترـضح  نآ  تبیغ  میـسقت  هجو  هک  میهد  خساپ  لاؤس  نیا  هب  ادتبا  تسا  رتهب  میوش  مالـسلا ،  هیلع  رـصع ،  ماما 

تایاور رد  دوش ؟  یم  نییعت  هنوگچ  رگیدکی  زا  تبیغ  ود  نیا  هدننک  صخـشم  ینامز  زرم  الوصا  تسیچ و  رد  ود  نیا  توافت  هدوب ،  هچ 
هدش حیرصت  عوضوم  نیا  رب  مالسلا ،  هیلع  يدهم ،  ماما  دلوت  زا  شیپ  اهلاس  زا  هدش و  تبحص  ترـضح  نآ  تبیغ  ود  زا  ررکم  روط  هب  ام 

تسا هدش  دراو  هنیمز  نیا  رد  هک  تیاور  دنچ  هب  اجنیا  رد  تسا .  توافتم  يرگید  اب  کی  ره  هک  تشاد  دنهاوخ  تبیغ  ود  شترـضح  هک 
نآ رد  هک  دنکیم  لقن  مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ماما  زا  یثیدح  ۀبیغلا  باتک  رد  385 ق )   - 460  ( ) یسوط خیش   ) موحرم مینک :  یم  هراشا 
هک نادب  مزاح  يا  ( 95  . . . ) ۀـیناثلا یف  رهظی  نیتبیغ  رمالا  اذـه  بحاصل  نا  مزاح  ای  دـیامرف :  یم  دوخ  باحـصازا  یکی  هب  باطخ  ماـما 

م 548  ( ) یـسربط  ) موحرم مالـسالا  نیما  نینچمه  درک .  دهاوخ  روهظ  وا  تبیغ  نیمود  زا  سپ  هک  تسا  تبیغ  ود  رما  نیا  بحاص  يارب 
 : هک دـنک  یم  ضرع  مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ماما  هب  باطخ  ریـصبوبا  نآ  رد  هک  دـنک  یم  لقن  ار  یثیدـح  يرولا  مالعا   ) باتک رد  ق ) . 
هک دومرف  یم  مالسلا ،  هیلع  رقاب ،  ترـضح  ةریـصق .  ةرخالاو  ۀلیوط  ةدحاو  ناتبیغ  دمحم  لآ  مئاقل  لوقی :  مالـسلا ،  هیلع  رفعجوبا ،  ناک 
نآ تسیچ ) ؟  دروم  نیا  رد  امـش  رظن   ) تسا رتهاتوک  يرگید  زا  یکی  هک  تسا  تبیغ  ود  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم ،  لآ  مئاق  يارب 

یکی یتفگ )  هک  نانچ   ) ریصبوبا يا  يرآ  ( 96  . . . ) يرخالا نم  لوطا  امهیدحا  ریـصبابا  ای  معن  دیامرف :  یم  ریـصبوبا  خساپ  رد  ماما  هاگ 
زا ار  يرگید  تیاور  ۀـبیغلا  باتک  رد  م 360 ق )   ( ) ینامعن میهاربا  نب  دـمحم   ) و دوب .  دـهاوخ  رت  ینـالوط  يرگید  زا  تبیغ  ود  نیا  زا 

مهضعب لوقی  یتح  لوطت  امهیدحا  نیتبیغ  رمالااذه  بحاصل  نا  دیامرف :  یم  ماما  اج  نآ  رد  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا ،  هیلع  قداص ،  ماما 
یم ازارد  هب  نانچ  اهنآ  زا  یکی  هک  تسا  تبیغ  ود  رما  نیا  بحاـص  يارب  ( 97  . . . ) بهذ لوقی :  مهضعب  لتق و  لوقی :  مهـضعب  تام و  : 

 : دنیوگ یم  مه  یضعب  تسا و  هدیسر  لتق  هب  وا  دنیوگ :  یم  رگید  یضعب  تسا و  هدرم  رگید  ترضح )  نآ   : ) دنیوگیم یضعب  هک  دشک 
اهنآ رد  هک  یثیداحا  دیامرف :  یم  دنراد  ار  الاب  ثیدح  نومـضم  نیمه  هک  ثیدح  هن  نایب  زا  سپ  ینامعن  موحرم  تسا . . .  هتفر  رگید  وا 

 ، دنیآ یم  باسح  هب  حیحص  ام  دزن  رد  هک  دنتسه  یثیداحا  هلمج  زا  همه  دنراد ،  تبیغ  ود  مالـسلا ،  هیلع  مئاق ،  ماما  هک  تسا  هدش  دراو 
هتخادرپ يربک  يرغص و  تبیغ  فیرعت  هب  ناشمالک  همادا  رد  ناشیا  ( 98  . ) تسا هتخاس  راکـشآ  ار  ام  ناماما  راتفگ  قدص  زین  دنوادخ  و 
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ترـضح نآ  مدرم و  نایم  هطـساو  ناونع  هب  ماـما  فرط  زا  یناگدـنیامن  نآ  رد  هک  تسا  یتبیغ  ترـضح  نآ  تبیغ  نیلوا  دـیامرف :  یم  و 
تالاؤس و خـساپ  هدـش و  لح  مدرم  یملع  تالکـشم  اـهنآ  هطـساو  هب  دـنرب و  یم  رـس  هب  اراکـشآ  مدرم  ناـیم  رد  هک  دـنا  هدـش  بوصنم 
 ، مود تبیغ  اما  تسا .  هتـشذگ  نآ  نامز  هدمآ و  رـس  هب  نآ  تدـم  هک  تسا  یهاتوک  تبیغ  تبیغ ،  نیا  دوش .  یم  هداد  اهنآ  تالـضعم 

هدرک هدارا  دنوادخ  هک  یتحلصم  رطاخ  هب  دنتـشاد ) دوجو  رـصع  ماما  مدرم و  نایم  هک   ) یناگدنیامن اه و  هطـساو  نآ  رد  هک  تسا  یتبیغ 
 ، دیدش انشآ  يربک  يرغص و  تبیغ  ود  دروم  رد  مالسلا ،  مهیلع  راهطا ،  همئا  تاملک  زا  ییاه  هنومن  اب  هک  لاح  ( 99  . ) دنا هدش  هتشادرب 

نامز دروم  رد  هعیـش  ياملع  دنوش .  یم  کیکفت  رگیدکی  زا  هنوگچ  تبیغ  ود  ینامز  رظن  زا  هک  میزادرپب  لاؤس  نیا  خـساپ  هب  تسا  رتهب 
نانآ نایم  تسا ،  هدـش  عورـش  ینامز  هچ  زا  يرغـص  تبیغ  هکنیا  دروم  رد  اما  دـنرادن ،  رظن  فـالتخا  رگیدـکی  اـب  يرغـص  تبیغ  ناـیاپ 

هک دنا  هدیقع  نیا  رب  رگید  یخرب  تسا و  هدش  زاغآ  مالـسلا ،  هیلع  رـصع ،  ماما  دلوت  اب  تبیغ  نیا  دـندقتعم  یخرب  دراد ؛ دوجو  فالتخا 
لوق داشرالا  باتک  رد  م 413 ق )  ( ) دیفم خیش   . ) تسا هدوب  مالسلا ،  هیلع  يرکسع ،  ماما  ترضح ،  نآ  دنمجرا  ردپ  تافو  اب  نآ  زاغآ 

زا بانج  نآ  اب  نایعیش  هطبار  هک  ینامز  ات  هدش و  عورـش  ناشیا  دلوت  نامز  زا  ترـضح  نآ  رتهاتوک  تبیغ  دیامرف :  یم  هتفریذپ و  ار  لوا 
هک يزور  اـت  لوا  تبیغ  ناـیاپ  ناـمز  زا  زین  رت  ینـالوط  تـبیغ  و  دـبای ،  یم  هـمادا  ددرگ ،  یم  عـطق  زین  اـه  هطـساو  ناگدـنیامن و  قـیرط 

يرولا مالعا  باتک  رد  زین  م 548 ق )   ( ) یسربط  ) موحرم ( 100  . ) دیشک دهاوخ  ازارد  هب  دیامن ،  زاغآ  ار  دوخ  مایق  ریشمش  اب  شترضح 
نامز لاس 255 ق .  زا  ینعی  ( 101  . ) تسا هدرک  رکذ  لاس  راهچ  داـتفه و  ار  يرغـص  تبیغ  تدـم  ور  نیمه  زا  هتفریذـپ و  ار  لوق  نیمه 

زا رگید  یناسک  مالسلا .  هیلع  رـصع ،  ماما  هناگراهچ  باون  زا  بئان  نیرخآ  تافو  لاس  لاس 329 ق .  ات  مالـسلا ،  هیلع  نامز ،  ماما  دلوت 
مالسلا هیلع  يدهم ،  ترضح  دلوت  نامز  زا  ار  يرغص  تبیغ  زاغآ  زین  ناراگن  خیرات  زا  يرایسب  نینچمه  هعیـش و  ناثدحم  اهقف و  ناگرزب 
مالسلا هیلع  يرکسع ،  نسح  ماما  ترضح  تافو  لاس  ینعی  لاس 260 ق .  ار  يرغص  تبیغ  يادتبا  زین  یهورگ  اما  دنا ،  هدرک  هبـساحم  ، 

یعس دوخ  باتک  رد  يرغصلا  ۀبیغلا  خیرات  باتک  فلؤم  دوب .  دهاوخ  لاس  هب 69  بیرق  يرغص  تبیغ  تدم  بیترت  نیدب  هک  دنا  هتفرگ  ، 
يادتبا هک  دیامن  تباث  هدرک و  در  دناد  یم  مالـسلا ،  هیلع  رـصع ،  ماما  دـلوت  ار  يرغـص  تبیغ  ادـبم  هک  ار  یلوق  یلیالد  نایب  اب  هک  هدرک 

نیا رب  ار  ناشیا  لالدتـسا  رـصتخم  روط  هب  اجنیا  رد  تسا .  هدوب  مالـسلا ،  هیلع  يرکـسع ،  نسح  ماما  نامز  زا  تقیقح  رد  يرغـص  تبیغ 
ماما ناـیم  هطـساو  ناونع  هب  هعبرا  باون  نییعت  نوچ  میراذـگ :  یماو  رگید  یتصرف  هب  ار  باـب  نیا  رد  رتشیب  قیقحت  هدرک و  لـقن  عوضوم 
هجو رگید  فرط  زا  و  دریگ ،  یم  تروص  مالسلا ،  هیلع  يرکسع ،  نسح  ماما  تافو  زا  سپ  شترـضح  نایعیـش  و  مالـسلا ،  هیلع  رـصع ، 
هدهع يرغص  تبیغ  نامز  رد  اهنت  هک  تسا -  یطابترا  ياه  هطساو  باون و  نیمه  دوجو  يرغص  تبیغ  يربک و  تبیغ  نامز  یلـصا  زیامت 

زا دوش .  یم  عطق  مدرم  اب  یلک  هب  شترضح  طابترا  نآ  زا  سپ  و  دنشاب -  یم  مالسلا ،  هیلع  نامزلا ،  بحاص  ترـضح  ياهمایپ  غالبا  راد 
یم زاغآ  صاخ  بیان  نیلوا  نییعت  مالـسلا و  هیلع  يرکـسع ،  نسح  ماما  تافو  نامز  زا  لـصا  رد  يرغـص  تبیغ  هک  مییوگب  دـیاب  ور  نیا 

هک دوـش  یم  هتفگ  یناـمز  هدودـحم  نآ  هب  یناـمز  رظن  زا  يربـک  تبیغ  هک  دـیدرگ  مولعمدـش  هتفگ  نونکاـت  هـچ  نآ  زا  ( 102  . ) ددرگ
شنایاپ تسا و  يرمسلا )  دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا   ) ینعی ترضح  نآ  صاخ  هدنیامن  رفس و  نیرخآ  تافو  لاس  لاس 329 ق ،  شزاغآ 

 . دیامن زاغآ  ار  دوخ  مایق  مالسلا ،  هیلع  دوعوم ،  يدهم  یلاعت  قح  رما  هب  هک  يزور 

تبیغ موهفم 

موهفم دروم  رد  یساسا  ثحب  کی  هب  هک  دسر  یم  نیا  تبون  دیدرگ  صخشم  ام  يارب  يربک  يرغـص و  ینامز  زرم  دح و  هک  نآ  زا  سپ 
نآ تبیغ  باـب  رد  هدـش  دراو  تاـیاور  یـسررب  زا  مینک .  صخـشم  ار  تبیغ  نیا  یگنوـگچ  هتخادرپ و  مالـسلا  هیلع  رـصع ،  ماـما  تـبیغ 
ود نیا  نایب  اب  اـجنیا  رد  اـم  هک  ( 103  ، ) تسا روصت  لـباق  تروص  ود  تبیغ  یگنوـگچ  دروـم  رد  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  نینچ  ترـضح 
هک تسا  یموهفم  نامه  تسا ،  روصتم  ترـضح  نآ  تبیغ  يارب  هک  یتروص  نیلوا  درک .  میهاوخ  تبحـص  اهنآ  نوماریپ  يردق  تروص 
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تبیغ تدم  لوط  رد  مالسلا ،  هیلع  يدهم ،  ماما  هک  نیا  ینعی  دراد ،  دوجو  ترضح  نآ  تبیغ  دروم  رد  مدرم  ناهذا  رد  فراعتم  روط  هب 
دوش یم  ربخ  اب  اهنآ  لاح  زا  دننیب و  یم  ار  مدرم  تدم  نیا  رد  ترضح  نآ  هچ  رگا  هدوب و  رود  هب  مدرم  راظنا  زا  یمـسج  رظن  زا  شیوخ 

رگنایب همه  هک  دنکیم  لقن  ثیدحراهچ  ۀبیغلا  باتک  رد  ینامعن  دوش .  یمن  هجاوم  شترضح  اب  هتشادن و  ار  ناشیا  ندید  ناوت  یسک  اما  ، 
دقفی دـیامرف :  یم  شترـضح  هک  دومن  هراشا  مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ماما  تیاور  نیا  هب  ناوت  یم  هلمج  زا  هک  تسا ،  لوا  تروص  نیمه 

جح مسوم  رد  وا  هکنیا  اب  دـنبای ،  یمن  ار  شیوخ  ماما  مدرم  تبیغ )  ناـمز  رد  ( ) 104  . ) هنوریالو مهاریف  مساوملا  دهـشی  مهماما ،  سانلا 
ماما زا  ار  یتیاور  نیدلا  لامک  باتکرد  زین  م 381 ق )   ( ) قودص خیش   . ) دنیب یمن  ار  وا  یسک  اما  دنیب ،  یم  ار  مدرم  دوش و  یم  رـضاح 

شترـضح دننک  یم  لاؤس  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم ،  لآ  مئاق  دروم  رد  ترـضح  نآ  زا  یتقو  هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا ،  هیلع  اضر ، 
 . دوـش یمن  هدرب  ماـن  مـسا  هـب  دوـش و  یمن  هدـید  ترــضح )  نآ   ) مـسج ( 105  . . . ) همـساب یمــسیال  و  همــسج ،  يریـال  دـیامرف :  یم 

ۀلاوج اهروصق ،  اهرود و  یف  ۀلخاد  اهفرط ،  یف  ۀیشام  ۀمئاق ،  اهیلع  اهتجح  نا  دیامرف :  یم  یتیاور  رد  زین ،  مالـسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما ، 
الا ءامـسلا  نم  يدانملا  ءادن  دـعولا و  فقولا و  یلا  يرتال  يرت و  ۀـعامجلا  یلع  ملـست  مالکلا و  عمـست  اهبرغ ،  ضرالا و  اذـه  قرـش  یف 

اهرصق و رد  دنک و  یم  تکرح  نآ  ياههار  رد  هداتسیا ،  نآ  رب  نیمز  يور  رب  ادخ  تجح  ( 106  . ) هتعیش یلع و  دلورورس  هیف  موی  کلذ 
وا دنک .  یم  مالس  اهنآ  تعامج  رب  دونش و  یم  ار  مدرم  نانخس  ددرون ،  یم  رد  ار  نیمز  برغ  قرش و  وا  دوش .  یم  لخاد  نآ  ياه  هناخ 
 . دوش زادنا  نینط  ینامسآ  يادن  دبای و  ققحت  یهلا  هدعو  دسر و  رد  روهظ  تقو  هک  ینامز  ات  دنیب  یمن  ار  وا  یـسک  اما  دنیب  یم  ار  مدرم 
هب تبیغ ،  نامز  لوط  رد  هک :  دوش  یم  نیا  الاب  تایاور  لـصاح  تسوا .  نایعیـش  یلع و  نادـنزرف  رورـس  يداـش و  زور  زور ،  نآ  اـنامه 
رد زج  هدوب و  بئاغ  مدرم  ناگدـید  زا  یلکب  مالـسلا ،  هیلع  رـصع ،  ماما  درک -  میهاوخ  هراشا  اهنادـب  نیا  زا  دـعب  هک  یحلاصم -  رطاـخ 

رصع یلو  تبیغ  يارب  ناوت  یم  هک  یمود  تروص  اما  دنوش .  یمنرضاح  دنوادخ  صاخ  ناگدنب  لباقم  رد  مه  نآ  كدنا و  رایسب  دراوم 
هجاوم اهنآ  اب  دنبای و  یم  روضح  ناناملسم  نایم  رد  تبیغ  نامز  لوط  رد  ترضح  نآ  هچ  رگا  هک :  تسا  نیا  دومن  روصت  مالسلا ،  هیلع  ، 

ره رد  مالـسلا ،  هیلع  يدهم ،  ماما  ضرف :  نیاربانب  درب .  یمن  ناشیا  یعقاو  تیوه  هب  یپ  دسانـش و  یمن  ار  ماما  نآ  یـسک  اما  دنوش ،  یم 
دوش یمن  هاگآ  ناشیا  لاح  تقیقح  زا  یسک  اما  دزادرپ  یم  یگدنز  هب  مدرم  ریاس  دننام  و  دبای ،  یم  روضح  دنک  هدارا  هک  یناکم  رهش و 

نیمود زا  ۀـبیغلا  باتک  رد  یـسوط  خیـش  هک  یتیاور  هلمج  زا  درک .  هدافتـسا  ار  مود  تروص  اـهنآ  زا  ناوت  یم  هک  دراد  دوجو  یتاـیاور  . 
مسوملا رضحیل  رمالا  اذه  بحاص  نا  هللاو  دیامرف :  یم  ناشیا  هک  دنکیم  لقن  يرمعلا )  نامثع  نب  دمحم   ) ینعی ترـضح  نآ  صاخ  بئان 

رد دبای ،  یم  روضح  جـح  مسومرد  لاس  ره  رما  نیا  بحاص  مسق  ادـخ  هب  ( 107  . ) هنوفرعیال هنوری و  مهفرعی و  سانلا و  يری  ۀنـس ،  لک 
زین مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ماما  دنـسانش .  یمن  ار  وا  دـننیب  یم  هکنیا  اب  مدرم  اما  دسانـش ،  یم  ار  اـه  نآ  دـنیب و  یم  ار  مدرم  وا  هک  یلاـح 

مولظملا مکبحاص  نوکی  نا  فسویب و  لعف  ام  لعفی  هللا  نوکی  نا  ۀمالا  هذه  رکفت  امف  دیامرف :  یم  نینچ  ترضح  نآ  تبیغ  هوحن  هرابرد 
نذا امک  هسفن  مهفرعی  نا  هللا  نذای  یتح  هنوفرعیال  مهـشرف و  ءاطی  مهقاوسا و  یف  یـشمی  مهنیب و  ددرتی  رمالااذـه  بحاـص  هقح  روجحملا 

شتجح اـب  دـنوادخ  هک  ار  عوضوم  نیا  تما  هنوـگچ  ( 108  . () فسوی اـنا  لاـق :  فسوی ؟  تنـال  کـناءا   : ) هتوخا هل  لاـق  نیح  فسویل 
هک نامه  امـش ،  مولظم  بحاص  هک  دنکیم  راکنا  هنوگچ  نینچمه  دنک ؟  یم  راکنا  درک ،  راتفر  فسوی  اب  هک  دنک  یم  راتفر  هنوگ  نامه 

شرف رب  دور و  یم  هار  ناشیاهرازاب  رد  دنک ،  یم  دمآ  تفر و  ناشیا  نایم  رد  تسا ،  تموکح )   ) رما نیا  بحاص  هدش  مورحم  شقح  زا 
فـسوی هب  هکنانچمه  دـنک ،  یفرعم  ار  شدوخ  هک  دـهد  هزاجا  وا  هب  دـنوادخ  هک  ینامز  ات  دنـسانش ،  یمن  ار  وا  اما  دـهن .  یم  مدـق  اهنآ 

ضرف نیاربانب  متسه ) .  فسوی  نم  یلب ،   ) هک دهد  خساپ  یتسه ) ؟  فسوی  وت  ایآ   : ) دندیسرپ وا  زا  شناردارب  هک  نامز  نآ  داد ،  هزاجا 
هک ردق  نیمه  هکلب  دنشاب  هدیشوپ  ناگدیدزا  رود و  هعماج  زا  یمسج  رظن  زا  ترضح  نآ  هک  تسین  مزال  نانمشد  رش  زا  ماما  ظفح  يارب 
ام همئا  هک  تسور  نیمه  زا  دیاش  دنک ،  یم  تیافک  دشاب  هدیشوپ  اهنآ  رب  شترضح  تیوه  دنوشن و  هتخانـش  مدرم  نایم  رد  ترـضح  نآ 

یعیقوت رد  هک  نانچ  دنشابن ،  شترضح  ییاسانـش  یپ  رد  دنراد و  هدیـشوپ  ار  مالـسلا ،  هیلع  يدهم ،  ناونع  مسا و  دنتـساوخ  یم  مدرم  زا 
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رد هک  یناسک  خساپ  رد  هدش  رداص  ترـضح ،  نآ  صاخ  بئان  نامثع ،  نب  دـمحم  يارب  مالـسلا ،  هیلع  نامز ،  ماما  هسدـقم  هیحان  زا  هک 
نا و  هوعازا ،  مسالا  یلع  اوفقو  نا  مهناف  رانلا ،  مالکلااما و  ۀنجلاو و  توکسلا  اما  تسا :  هدمآ  دندوب  شترضح  ناونع  مسا و  نتسناد  یپ 

و يدهم )  زا   ) نتفگ نخس  یپ  رد  ای  و  دننیزگرب ،  ار  تشهب  هجیتن  رد  دننک و  توکس  ای  دیاب  مدرم  ( 109  . ) هیلع اولد  ناکملا  یلع  اوفقو 
نانمشد هجیتن  رد  و   ) دنزاس یم  رشتنم  ار  نآ  دنوش  فقاو  ترضح  نآ  مسا  رب  رگا  مدرم  هک  ارچ  دنشاب ،  منهج  رد  ندش  لخاد  هجیتن  رد 

یم تسد  هب  عیقوت  نیا  هب  هجوت  زا  هچ  نآ  دـنهد .  یم  ناشن  زین  نارگید  هب  ار  نآ  دـنوش  علطم  وا  هاگیاج  زا  رگا  و  دـنوش ) یم  ربخاـب  زین 
نیا رد  و  دنشاب ،  ناما  رد  نانمـشد  رـش  زا  دنناوت  یم  یتحارب  شیوخ  ناکم  ناونع و  مان و  نتـشاد  یفخم  اب  شترـضح  هک  تسا  نیا  دیآ 

نانخـس دـنک  یم  دـییات  ار  مود  يانعم  هچ  نآ  دنـشاب .  رود  هب  اهرظن  زا  مه  یمـسج  رظن  زا  ماما  نآ  امتح  هک  تسین  يزاین  رگید  تروص 
زا هکنانچ  دـنا .  هدرمـشرب  شترـضح  يارب  ار  یفلتخم  تالاح  هدومن و  هدـهاشم  ار  ترـضح  نآ  يربک  تبیغ  نامز  رد  هک  تسا  یناسک 
 ، هدش وربور  اه  نآ  اب  جاجح  ریاس  نوچمه  مارحا  سابل  اب  جح و  مسوم  رد  هاگ  مالسلا ،  هیلع  يدهم ،  ترـضح  دیآ  یم  رب  اهنآ  تاملک 
رب ار  هار  اهنابایب  رد  هک  یلومعم  برع  کـی  تروص  رد  هاـگ  و  تسا ،  ناگـشیپ  تراـجت  صوصخم  هک  یلیامـش  راـجت و  ساـبل  رد  هاـگ 
رب دنا  هدش  لئان  ترضح  نآ  ترایز  هب  هک  يدنمتداعـس  دارفا  لاوقا  عومجم  زا  هک  يرگید  فلتخم  ياهتروص  دنایامن و  یم  ناگدشمگ 
رب ار  دوـخ  یعقاو  تیوـه  فـلتخم  ياهــششوپ  باــختنا  اــب  يرهاــظ  رظن  زا  شترــضح  هـک  دراد  نـیا  زا  تیاــکح  هـمه  و  دــیآ ،  یم 
زا بانج  نآ  تقرافم  زا  سپ  اهنت  و  دـنا ،  هدـشن  ترـضح  نآ  تخانـش  هب  قفوم  ابلاغ  لوا  هاگن  رد  نانآ  هتـشاد و  یفخم  ناگدـننکرادید 

(110  . ) دنا هدرب  دنا ،  هدرک  رادید  وا  اب  هک  یصخش  یعقاو  تیوه  هب  یپ  هک  هدوب  ناشیا 

تبیغ للع 

نآ تبیغ  ثعاـب  هک  تسا  یلماوـعو  لـلع  یـسررب  نآ  میـسر و  یم  تبیغ  هنیمز  رد  مهم  ثـحب  کـی  هـب  تـبیغ  موـهفم  تخانـش  زا  سپ 
 ، دنا هدرک  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  زین  ام  تایاور  هدش و  هدرمشرب  رصع  ماما  تبیغ  يارب  یفلتخم  لماوع  للع و  تسا .  هدیدرگ  ترـضح 
 ، تسا هدش  دراو  مالـسلا ،  مهیلع  نیموصعم ،  همئا  تاملک  رد  تبیغ  للع  نیرتمهم  ناونع  هب  عوضوم  ود  تفگ  ناوت  یم  عومجم  رد  هک 

هکنانچ دسرن .  ناشیا  هب  نانمشد  تسد  ات  دنامب  ناهنپ  ناگدید  زا  شفیرـش  دوجو  هک  دنک  یم  اضتقا  ترـضح  نآ  ناج  ظفح  هکنیا  لوا 
زا هک  تسا  هدش  هراشا  عوضوم  نیدب  دنک ،  یم  رکذ  ۀمعنلا  مامت  نیدلا و  لامک  باتک  رد  قودص  خیش  موحرم  هک  يددعتم  تایاور  رد 
 ، دنک یم  لاؤس  رصع  ماما  تبیغ  تلع  دروم  رد  مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ماما  زا  يوار  یتقو  هک  دومن  هراشا  تیاور  نیا  هب  ناوت  یم  هلمج 
رد زین  ینامعن  دراد .  ساره  شیوخ  ندـش  ینابرق  زا  وا  هک )  رطاـخ  نیدـب  ( ) 111  . ) حبذلا هسفن  یلع  فاخی  دـیامرف :  یم  ترـضح  نآ 

للع ناونع  هب  هک  یعوضوم  نیمود  ( 112  . ) دنک یم  لقن  رصع  ماما  تبیغ  للع  باب  رد  نومـضم  نیمه  اب  ار  يدنچ  تایاور  دوخ  باتک 
ماگنه رد  دـنهاوخ  یم  هک  دـنرب  یم  رـس  هب  تبیغ  رد  ور  نیا  زا  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  تسا  هدـش  هراشا  نادـب  ام  تایاور  رد  تبیغ 

لامک باتک  رد  قودص  خیـش  هک  يربخ  رد  هکنانچ  دنـشاب .  هتـشادن  ندرگ  رب  ار  روج  ماکح  تعیب  شیوخ  دادجا  فالخرب  دوخ  روهظ 
( درب یم  رس  هب  تبیغ  رد  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دمحم ،  لآ  مئاق  ور  نیا  زا   : ) تسا هدمآ  دنک  یم  لقن  مالسلا ،  هیلع  اضر ،  ماما  زا  نیدلا 

هیحاـن زا  هک  یعیقوت  رد  ( 113  . ) دـشاب هتـشادن  شیوخ  ندرگ  رب  ار  یـسک  نامیپ  دـهع و  تعیب و  ریـشمش  هب  مایق  روهظ و  ماـگنه  رد  هک 
هنامز ۀیغاطل  ۀعیب  هقنع  یف  تعقو  الا  یئابآ  نم  دحا  نکی  مل  دیامرف :  یم  شترـضح  هدش و  هراشا  عوضوم  نیا  هب  زین  هدش  رداص  هسدـقم 

رب ار  رصع  ناشکرـس  زا  یکی  تعیب  نم  دادجا  زا  مادکره  ( 114  . . . ) یقنع یف  تیغاوطلا  نم  دـحال  ۀـعیب  ـال  جرخا و  نیح  جرخا  ینا  و 
ثیداحا رد  مرادن .  هدهع  رب  ار  شکرـس  نیطالـس  زا  مادک  چیه  تعیب  منک  یم  زاغآ  ار  شیوخ  مایق  هک  ینامز  رد  نم  اما  دنتـشاد  ندرگ 

اه نآ  نایب  زا  اجنیا  رد  اـم  هک  تسا  هدـش  هراـشا  مالـسلا ،  هیلع  رـصع ،  ماـما  تبیغ  يارب  یلماوع  ناونع  هب  زین  يرگید  تاـعوضوم  هب  اـم 
ترـصب میناوتب  قیرط  نیا  زا  ات  میزادرپب  ماما  نآ  تبیغ  ياه  هنیمز  یبای  هشیر  هب  یخیرات  یـسررب  کی  اب  میدـید  رتهب  هدرک و  يراددوخ 
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هناگ هدزاود  همئا  یناگدنز  خیرات  رگشهوژپ  ره  رب  مینک .  ادیپ  هعماج  نتم  رد  ماما  روضح  مدع  تبیغ و  يا  هشیر  للع  هب  تبـسن  يرتشیب 
رد موصعم  ناماما  روضح  نازیم  زا  میریگ  یم  هلصاف  رتشیب  مالسلا ،  هیلع  یلع ،  ماما  رصع  زا  ام  هچ  ره  هک  تسا  ملسم  عوضوم  نیا  هعیش 
زور هک  ددرگ  یم  ببس  رگید  يوس  زا  هنامز  مدرم  یلهاان  وس و  کی  زا  روج  يافلخ  تادیدهت  راشف و  و  هدش ،  هتساک  هعماج  عیاقو  نتم 

هب دـننک .  ساسحا  يرتشیب  ییاهنت  تبرغ و  رد  ار  دوخ  ناشیا  هجیتن  رد  هدـش و  مک  رـصع  همئا  درگادرگ  رد  افواب  ناراـی  دادـعتزا  زور  هب 
تبیغ رـصع  هب  هچ  ره  هک  ییاج  ات  هداد  تسد  زا  رتشیب  موصعم  ماما  شریذـپ  يارب  ار  دوخ  تقایل  زور  هب  زور  یمالـسا  هعماج  رگید  نایب 

ماما یناگدـنز  رد  هک  نانچ  دوش .  یم  رتمک  هعماج  رد  ناشیا  یلمع  روضح  مدرم و  اب  همئا  میقتـسم  طابترا  زا  میوش  یم  رتکیدزن  يرغص 
لاس یس  دودح  رد  مالـسلا ،  هیلع  يداه ،  ماما  هک  مینیب  یم  و  تسا ،  دوهـشم  یبوخب  هتکن  نیا  مالـسلاامهیلع ،  يرکـسع ،  ماما  يداه و 
دوخ صاخ  نارای  زا  یلیلق  اب  زج  هدرک و  مک  شیوخ  نامز  مدرم  اب  ار  دوخ  طاـبترا  هتفر  هتفر  مالـسلا ،  هیلع  رـصع ،  ماـما  دـالیم  زا  شیپ 

رارقرب طابترا  دوخ  نارای  اب  يراگن  همان  هبتاکم و  قیرط  زا  رتشیب  دوخ  رصعرد  هک  زین  مالسلا ،  هیلع  يرکـسع ،  ماما  دنتفرگ .  یمن  سامت 
اب رتمک  دندرک و  یم  لصف  لح و  دندوب  هدومرف  نییعت  هک  ینالیکو  ناگدـنیامن و  قیرط  زا  ار  دوخ  نایعیـش  روما  زا  يرایـسب  دـندرکیم و 

لقن هدروآ ،  ۀیـصولا  تاـبثا  رد  يدوعـسم )   ) هک ار  یتراـبع  عوضوم  نیا  ندـش  رتنـشور  يارب  دـندش .  یم  هجاوم  میقتـسم  روـط  هب  اـهنآ 
مامالا یلا  رمالا  یضفا  نیح  و  هصاوخ ،  نم  بلق  ددع  نع  الا  هیلاوم  نم  ریثک  نع  بجتحی  ناک  مالسلا ،  هیلع  يداهلا ،  مامالا  نا  مینکیم : 

 . ناطلسلاراد یلا  اهیف  بکری  یتلا  تاقوالا  یف  الا  مهریغ ،  صاوخلا و  عم  راتـسلا  ءارو  نم  ملکتی  ناک  مالـسلا ،  هیلع  يرکـسعلا ،  نسحلا 
نآ صاخ  نارای  زا  یکدنا  دادعت  زج  دنتشاد و  یم  هدیـشوپ  ناشنایعیـش  نارای و  زا  يرایـسب  زا  ار  دوخ  مالـسلا ،  هیلع  يداه ،  ماما  ( 115)
دوخ صاخ  نارای  اب  هچ  ناشیا  دیسر  مالسلا ،  هیلع  يرکـسع ،  نسح  ماما  تماما  هب  تبون  هک  یماگنه  و  دندید ،  یمن  ار  ناشیا  ترـضح 

هب نتفر  يارب  ترـضح  نآ  هک  یماگنه  رد  رگم  دـید  یمن  ار  ناشیا  هک  یـسک  و  دـنتفگ ،  یم  نخـس  هدرپ  تشپ  زا  يداع  مدرم  اـب  هچ  و 
رد اما  ( 116  ، ) دـنا هدرک  فیـصوت  زیمآ  هغلابم  ار  يدوعـسم  مالک  ناراگن  خـیرات  زا  یـضعب  هتبلا  دـش .  یم  جراـخ  هناـخ  زا  هفـالخلاراد 
اب مالـسلاامهیلع ،  يرکـسع ،  ماما  يداه و  ماما  طاـبترا  هک  دومن  دانتـسا  یخیراـت  دانـسا  ریاـس  هنیرق  هب  مـالک و  نیا  زا  ناوت  یم  عومجم 
رد ام  مالک  لصاح  دنا .  هتشادن  ینادنچ  طابترا  مدرم  اب  هدوبن و  دوخ  زا  لبق  همئا  هویـش  رب  ماما  ود  نآ  و  هدوب ،  هتفای  لیلقت  رایـسب  هعماج 

یطابترا هعماج  رد  ماما  روضح  نازیم  موصعم و  ماما  شریذـپ  يارب  مدرم  یتاذ  ياهیگتـسیاش  اهتیلباق و  نایم  نوچ  هک  دوش  یم  نیا  اـجنیا 
زین موصعم  ماما  دریگب ،  هلصاف  یهلا  ياهشزرا  زا  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  تقایل  یگتـسیاش و  هعماج  هک  هزادنا  ره  هب  دراد  دوجو  لباقتم 

تمحر هک  ارچ  دـهاک .  یم  هعماج  رد  دوخ  روضح  زا  هتفرگ و  هلـصاف  هعماـج  زا  دـیآ ،  یم  رامـش  هب  یهلا  تمحر  تاـیلجت  زا  یکی  هک 
ناب کلذ  دراد :  یم  انایب  میرک  نآرق  هک  يا  هدعاق  قادصم  هب  رگید  ریبعت  هب  دـشاب .  تمحر  راوازـس  هک  دـیآ ،  یم  دورف  ییاج  رد  یهلا 
یمن عنم  اهنآ  زا  هتشاد  ینازرا  یموق  هب  هک  ار  یتمعن  دنوادخ  ( 117  . . . ) مهـسفناب ام  اوریغی  یتح  موق  یلع  اهمعنا  ۀمعن  اریغم  کی  مل  هللا 

هعماـج هک  هاـگ  نآ  دـنهد ) .  تسد  زا  ار  تمعن  نآ  ندوب  اراد  یگتـسیاش  و   ) دـنبای رییغت  ینورد  رظن  زا  موق  نآ  دوـخ  هک  نآ  رگم  دـنک 
ماما دوجو  تمعن  زین  دنوادخ  دـنداد ،  تسد  زا  ار  دوخ  یهلا  ياهـشزرا  هتفای و  رییغت  ینورد  رظن  زا  ناناملـسم  دـش و  نوگرگد  یمالـسا 

رب دهاش  دیشک .  تبیغ  باقن  رد  ور  ماما  و  تفرگ ،  اهنآ  زا  دیآ ،  یم  رامـش  هب  یهلا  ياهتمعن  نیرتگرزب  زا  هک  ار  مدرم  نایم  رد  موصعم 
 ، هقلخ یلع  یلاعت  كرابت و  هللا  بضغ  اذا  تسا :  هدمآ  نآ  رد  هدش و  لقن  مالـسلا ،  هیلع  رقاب ،  دمحم  ماما  زا  هک  تسا  یتیاور  اعدم  نیا 
 . دزاس یم  رود  اهنآ  اب  ترواجم  زا  ار  تیب )  لها   ) ام دوش ،  نیگمـشخ  شناگدیرفآ  زا  دنوادخ  هک  یماگنه  ( 118  . ) مهراوج نع  اناحن 

رگید راب  هدرب و  یپ  دـنا  هدـش  لمحتم  دوخ  نایم  رد  موصعم  نادـقف  هیحان  زا  هک  یگرزب  تراسخ  هب  مدرم  راـصعا  تشذـگ  اـب  اـت  دـشاب 
هدامآ رب  بترتم  ماما  ددـجم  روهظ  هک  انعم  نیا  دـنوش .  هعماج  رد  موصعم  ماما  رمتـسم  روضح  ینعی  یهلا  گرزب  تمعن  شریذـپ  هداـمآ 

هلمج زا  دوش ،  یم  هدافتـسا  يددـعتم  تایاور  زا  دـشاب  یم  ماما  يارب  رادافو  يراصنا  نارای و  دوجو  یمالـسا و  هعماـجرد  طیارـش  ندـش 
لوقال ینا  ریکب  نبای  دـیامرف :  یم  دوخ  نارای  زا  یکی  هب  باطخ  ناشیا  هک  دـش ،  لقن  مالـسلا ،  هیلع  مظاـک ،  یـسوم  ماـما  زا  هک  یتیاور 
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ار ینخس  وت  هب  نم  ریکبرـسپ  يا  ( . . . 119  . . . ) انمئاق ردب  لها  ةدـع  مکیف  ناک  ول  هلوقی :  مالـسلا ،  مهیلع  یئابآ ،  تناک  دـق  الوق  کل 
اب  ) ردب گنج  رد  هک  یناسک  دادعت  هب  امش  نایم  رد  رگا  هک  نیا  نآ  و  دنا ،  هدنار  نابز  رب  ار  نآ  نم  زا  شیپ  زین  نم  ناردپ  هک  میوگ  یم 
زا هدش  دای  عوضوم  درک .  یم  روهظ  تیب )  لها   ) ام هدننک  مایق  تشاد  دوجو  صلخم )  نارای   ) دندوب هلآ )  هیلع و  هللا  یلص  مرکا ،  ربمایپ 
 : هل لاقف  هباحصا  ضعب  مالسلا ،  هیلع  قداصلا ،  یلع  لخد  هنا  دوش :  یم  هدافتسا  زین  هدرک  لقن  دوخ  باتک  رد  ار  نآ  ینامعن  هک  یتیاور 
 ، لاقف ریثک ،  لاقف :  مهرکذا ،  هل :  مالسلا ،  هیلع  لاقف ،  مکتعیش ،  رثکاام  يدیـس ،  ای  کبحی  نم  بحا  کبحا و  هللا  ینا و  كادف  تلعج 

رـشع ۀعـضب  ۀئامثلث و  ۀفوصوملا  ةدعلا  تلمک  ول  اما  مالـسلا :  هیلع  هللادبعوبا ،  لاقف  کلذ ،  نم  رثکا  مه  لاقف :   ! مهیـصحت مالـسلا :  هیلع 
هب مدرگ ؛  تیادف  تشاد :  هضرع  دـش و  دراو  ترـضح  نآ  رب  مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ماما  نارای  زا  یکی  ( 120  . . . ) نودیری يذـلا  ناک 

! دنناوارف امـش  نایعیـش  ردـقچ  نم  ياقآ  يا  مراد ،  یم  تسود  زین  دراد  تسود  ار  وت  سکره  مراد و  یم  تسود  ار  وت  نم  دـنگوس  ادـخ 
یناوت یم  ار  اـهنآ  دومرف :  مالـسلا ،  هیلع  ترـضح ،  نآ  دنرایـسب ،  درک :  ضرع  رامـشب ،  ار  ناـنآ  دومرف :  مالـسلا ،  هیلع  ترـضح ،  نآ 

هک ار  يا  هرامش  نآ  رگا  یلو  دومرف :  مالـسلا ،  هیلع  قداص ، )   ) هللادبعوبا ترـضح  دننوریب ،  شرامـش  زا  اهنآ  درک :  ضرع  يرامـشب ؟ 
یلـصا تلع  تفگ  ناوت  یم  نیاربانب  دش . . .  دـهاوخ  ماجنا  دـنهاوخ  یم  ار  هچ  نآ  ددرگ  لیمکت  يدـنا  دصیـس و  دـنا ،  هدـش  فیـصوت 

زا يریگ  هرهب  يارب  مدرم  تقایل  مدع  ناشیا و  تکربرپ  دوجو  شریذپ  يارب  يرشب  عامتجا  ندوبن  هدامآ  مالسلا ،  هیلع  رـصع ،  ماما  تبیغ 
يارب راکادـف  صلخم و  راصنا  نارای و  مزال  دادـعت  هب  ددرگن و  فرطرب  عنام  نیا  ات  تسا و  ناشدوخ  نایم  رد  موصعم  ماما  روضح  تمعن 

 ، مالـسلا هیلع  رـصع ،  ماما  دنام .  دنهاوخ  ناهنپاه  هدید  زا  نانچمه  ماما  هدماینرـس و  هب  تبیغ  نامز  دـشاب ،  هتـشادن  دوجو  ترـضح  نآ 
رخات امل  مهیلع ،  دـهعلاب  ءافولا  یف  بولقلا  نم  عامتجا  یلع  هتعاطل ،  هللا  مهقفو  انعایـشا ،  نا  ول  دـنیامرف :  یم  روهظ  ریخاـت  تلع  ناـیبرد 

دنوادخ هک  ام ،  نایعیش  هچ  نانچ  رگا  ( 121  . ) انب مهنم  اهقدص  ۀفرعملا و  قح  یلع  انتدهاشمب  ةداعسلا  مهل  تلجعتل  انئاقلب و  نمیلا  مهنع 
و داتفا .  یمن  ریخات  هب  ناشیا  زا  ام  تاقالم  تنمیم  دـندش ،  یم  لدـمه  دـنراد  شود  رب  هک  ینامیپ  ياـفیا  هار  رد  دـهد ،  ناـشتعاط  قیفوت 

 . ام هب  تبسن  نانآ  زا  یتقادص  و  نیتسار ،  یتخانش  يانبم  رب  يرادید  تشگ ،  یم  نانآ  بیصن  رتدوز  امرادید  تداعس 

یجنم يوزرآ  رد  تجح  هار  هب  مشچ 

ار دنب  رد  ياهناسنا  دزاس و  یم  رپ  تلادع  زا  ار  نیمز  نامزلارخآ  رد  هک  يرترب  ناسنا  ناونع  هب  یجنم ، )   ) دوعوم شخب  تاجن  هب  داقتعا 
نیا رد  هک  تسا  نیا  هتخاس ،  زیاـمتم  ار  هعیـش  ناـیم  نیا  رد  هک  هچ  نآ  اـما  دراد .  دوجو  بهاذـم  ناـیدا و  همه  رد  دـشخب ،  یم  ییاـهر 

رد یهلا و  يایلوا  ثراو  ایبنا ،  تلاسر  شخب  موادـت  ناونع  هب  وا  هکلب  تسین  حرطم  ناـمرآ  کـی  ناونع  هب  اـهنت  دوعوم ) یجنم   ) بهذـم
وا شقن  نیاربانب  و  تسا .  نایمدآ  لامعا  رب  رظان  دـهاش و  هدـنز ،  هک  یتجح  تسا ؛  حرطم  زین  نیمز  يور  رب  ادـخ ) تجح   ) مـالک کـی 

نانکاس یگدـنز  هظحل  هظحل  رد  وا  دوجو  دوش و  یمن  رـصحنم  روهظ  نامز  نامزلارخآ و  هب  اـهنت  اـهناسنا  یعاـمتجا  يدرف و  یگدـنزرد 
ناوـنع هب  اـهنت  دوـعوم ،  هب  داـقتعا  ینعی  داـقتعا ؛ ود  نیا  ناـیم  تواـفت  ندـش  نشور  و  تجح )   ) موـهفم كرد  يارب  دراد .  شقن  نـیمز 

اما میهد ؛  رارق  یـسررب  دروم  تایاور  نآرق و  رد  ار  هژاو  نیا  هاگیاج  هک  تسا  مزال  یجنم )   ) و تجح )   ) ناونع هب  داقتعا  اـی  و  یجنم )  )
امنهار ناهرب و  لـیلد ،  ینعم  هب  تغلرد  تجح )   ) تغل رد  تجح  تجح .  يوغل  ياـنعم  هب  تشاد  میهاوخ  یلاـمجا  یهاـگن  نآ  زا  شیپ 

ار تجح  زین  یناهفـصا  بغار  موحرم  ( 122  . ) دـنیوگ تجح  دـننک ) تباـث  ار  یبلطم  اـی  يوعد  نآ  هب  هچ  نآ   ) رگید تراـبع  هب  تسا . 
هار هب  راکشآ  ییامنهار  نیـضیقنلا .  دحا  ۀحـص  یـضتقی  يذلا  میقتـسملا و  دصقملا  يا  ۀجحملل  ۀنیبملا  ۀلالدلا  تسا :  هدرک  انعم  هنوگنیا 

(123  . ) درب یپ  فلاخم  ود  زا  یکی  یتسرد  هب  ناوتیم  نآ  هلیسو  هب  هک  هچ  نآ  میقتسم و 

نآرق رد  تجح 
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نیرذنم نیرشبم و  الـسر  مینک :  یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  اج  نیا  رد  هک  هتفر  راک  هب  تجح )   ) هملک میرک  نآرق  زا  يددعتم  تایآ  رد 
رب ار  مدرم  سپ  نآ  زا  ات  هدنهد  میب  هدنهد و  هدژم  یناربمایپ  ( 124  . ) امیکح ازیزع  هللا  ناک  لسرلا و  دعب  ۀجح  هللا  یلع  سانلل  نوکی  الئل 

ندرک دس  مدرم و  هب  تجح  مامتا  ار  ناربمایپ  نداتـسرف  زا  فده  دنوادخ  هیآ  نیارد  تسا .  میکح  دنمزوریپ و  ادخ  دشابن و  یتجح  ادخ 
رگید اهنآ  ندـمآ  اب  دـنا و  مدرم  رب  ادـخ  تجح )   ) ایبنا هک  تفگ  ناوت  یم  نیاربانب  تسا ،  هتـسناد  اهنآ ،  رب  ییوج  هناـهب  لالدتـسا و  هار 
ۀغلابلا ۀجحلا  هللف  لق  میناوخیم :  يرگید  هیآ  رد  يدادن .  ناشن  ام  هب  ار  میقتـسم  هار  ارچ  هک  دوش  یعدم  ادخ  هاگردرد  دناوت  یمن  یـسک 

رد تجح  درک .  یم  تیاده  ار  امش  همه  تساوخ  یم  رگا  اسر ،  مکحم و  لیلد  تسادخ  صاخ  وگب ؛ ( 125  . ) نیعمجا مکیدهل  ءاش  ولف 
اب دراد  یـشخب  یفاکلا  ردقنارگ  هعومجم  رد  ینیلک  موحرم  هک  اج  نآ  ات  دراد ؛  یـصاخ  هاگیاج  تجح )   ) زین هعیـش  تایاور  رد  تایاور 
هک یتایاورزا  یخرب  هب  اجنیا  رد  تسا .  هدیدرگ  نشور  عوضوم  نیا  فلتخم  داعبا  تیاور  اههد  نایب  اب  نآ  رد  هک  ۀجحلا )  باتک   ) ناونع
 ، یلب مهللا  دـیامرف :  یم  یهلا  ياهتجح  دوجو  ترورـض  نایبرد  مالـسلا ،  هیلع  یلع ،  ماما  مینکیم :  هراـشا  دـنا ،  هدـش  دراو  هنیمز  نیارد 

یهت نیمز  یلب ،  ( 126  . . . ) هتانیب هللا و  جـجح  لطبت  الئل  ارومغم ،  افئاخ  اما  و  اروهـشم ،  ارهاظ  اما  ۀـجحب ؛  هللا  مئاق  نم  ضرالا  اولختـال 
دوشن و لطاب  ادخ  تجح  ات  تساه ،  هدـید  زا  ناهنپ  ناسرت و  ای  تسا و  هتخانـش  رادـیاپ و  تسادـخ ،  ياپ  رب  تجح  هک  یـسک  زا  دـنامن 
 ، مالـسلا هیلع  مدآ ،  ضبق  ذنم  اضرا  هللا  كرت  ام  هللا  و  دـیامرف :  یم  یتیاور  رد  مالـسلا ،  هیلع  رقاب ،  ماما  دورن . . . .  نایم  زا  شیاه  هناشن 
هک دنگوس  ادخ  هب  ( 127  . ) هدابع یلع  هتجح هللا  ماما  ریغب  ضرالا  یقبتال  و  هداـبع ،  یلع  هتجح  وه  هللا و  یلا  هب  يدـتهی  ماـما  اـهیف  ـالا و 

ادـخ يوـس  هب  وا  هلیـسو  هب  مدرم )   ) هک ییاوـشیپ  زا  ار  ینیمزرـس  چـیه  دـش ،  حور )   ) ضبق مالـسلا ،  هیلع  مدآ ،  هـک  يزور  زا  دـنوادخ 
رب ادـخ  تجح  هک  یماـما  نودـب  نیمز  زگره  تسا و  شناگدـنب  رب  ادـخ  تجح  اوشیپ  نیا  تسا .  هتـشاذگن  یلاـخ  دـنوش ،  یم  تیادـه 
الا هقلخ  یلع  لج  زع و  موقت هللا  ۀجحلا ال  نا  دیامرف :  یم  هراب  نیا  رد  زین  مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ماما  دنام .  یمن  یقاب  دشاب ،  شناگدـنب 

نینچمه دوش .  یم  هماقا  دوش ،  هتخانـش  هک  يا )  هدنز   ) ماما اب  اهنت  شناگدیرفآ  رب  ادخ  تجح  ( 129  . ) فرعی ( 128  () یح  ) یتح ماماب 
(130  . ) تخاسل ماما  ریغب  ضرالا  تیقب  ول  دیامرف :  یم  دنام ) ؟  یم  یقاب  ماما  نودب  نیمز  ایآ   : ) هک شـسرپ  نیا  خـساپرد  ترـضح  نآ 
ۀجح و نم  ولختال  ضرالا  نا  دیامرف :  یم  زین  مالـسلا ،  هیلع  يداه ،  ماما  درب .  یم  ورف  دوخ  رد  ار ) شلها   ، ) دنامب ماما  نودب  نیمز  رگا 
رد تارایز  هیعدا و  رد  تجح  متسه .  تجح  نآ  نم  مسق  ادخ  هب  دنام و  یمن  یلاخ  تجح  زا  زگره  نیمز  ( 131  . ) ۀجحلا کلذ  هللاو  انا 
هک یفورعم  ياـعد  زا  یتمـسقرد  هلمج  زا  میروخ ؛  یمرب  تجح  هژاو  هب  تاـعفد  هب  زین  هدـش  دراو  مالـسلا ،  مهیلع  همئازا ،  هک  ییاـهاعد 
 . ینید نع  تللـض  کتجح  ینفرعت  مل  نا  کـناف  کـتجح  ینفرع  مهللا  تسا . . . :  هدـمآ  هدـش ،  شرافـس  تبیغ  ناـمزرد  نآ  ندـناوخ 
لآ  ) ترایز زا  یتمـسق  رد  موش .  یم  هارمگ  منید  زا  ینکن  انـشآ  تتجح  اب  ارم  رگا  هک  زاس ؛ انـشآ  دوخ  تجح  اب  ارم  ایادـخ ،  اـب  ( 132)
نیا رب  میناوخ و  یم  ادـخ  تجح  ناوـنع  هب  ار  ناـماما  کـت  کـت  هک  نآ  زا  سپ  هدـش ،  لـقن  مالـسلا ،  هیلع  رـصع ،  ماـمازا  هک  نیـسای ) 

ام رکنملا  مترما و  ام  فورعملا  هومطخـسا و  ام  لـطابلا  هومتیـضر و  اـم  قحلاـف  مییوگ :  یم  اـهنآ  هب  باـطخ  میهد ،  یم  یهاوگ  عوضوم 
نادب امش  هک  تسا  نآ  فورعم  دییآ .  مشخ  هب  نآ  زا  امش  هک  تسا  نآ  لطاب  دیوش و  دونـشخ  نآ  زا  امـش  هک  تسا  نآ  قح  هنع .  متیهن 

 ، میدش انشآ  یعیش  فراعم  رد  نآ  هاگیاج  تجح و  يانعم  اب  لامجا  هب  هک  لاح  دینک .  یهن  نآ  زا  امش  هک  تسا  نآ  رکنم  و  دینک ،  رما 
اهنت ای  مینادب  دنوادخ ) یح  تجح   ) ار مالـسلا ،  هیلع  يدـهم ،  ترـضحام  هکنیا  دوش  نشور  ات  میزادرپ  یم  هلاقم  نیا  یلـصا  عوضوم  هب 

موهفم هرابرد  هک  هچ  نآ  ساسا  رب  دشاب ؟  هتـشاد  دناوتیم  ام  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  رد  يریثات  هچ  لمع  رد  دوعوم ، ) شخب  تاجن  )
طارـص يوس  هب  مدرم  راکـشآ  ياـمنهار  لـیلد و  یفرط  زا  نیمز  يور  رب  دـنوادخ  تجح  دـش ،  هتفگ  تاـیاور  نآرق و  تغل ،  رد  تجح 
هجوت اب  دنجنسب .  ادخ  نید  اب  ار  دوخ  قابطنا  انازیم  وا  هب  عوجر  اب  دنناوت  یم  اهناسنا  هک  تسا  يرایعم  كالم و  رگید  فرط  زا  میقتسم و 

شراظتنا ساکعنا  شا  یعمج  يدرف و  تابـسانم  همه  ات  هک  دنک  یم  فلکم  ار  دوخ  تسا  تجح  روهظ  هب  دـقتعم  هک  نآ   ) موهفم نیا  هب 
نیمادک شتجح  دناد  یمن  رظتنم  دوش .  یم  لیدبت  نابز  هقلقل  هب  دهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  موهفم  راظتنا  تروص  نیا  ریغ  رد  هک  دشاب 
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هب دوش . ) عقاو  تجح  لوبقم  بولطم و  شلامعا  درک  روهظ  هک  ینامز  ره  هک  دـشاب ،  هدامآ  یتسیاب  ناـنچ  دـناد  یم  اـما  دـیآ ؟  یم  زور 
انعم نیا  دنشاب .  هدرک  شالت  شیالوم  تیاضر  نیمات  تهج  رد  تبیغ )   ) نامز رد  هک  دندنلبرس  روهظ )  ) نامز رد  یناسک  اهنت  رگید  نایب 

عفنیال کبر  تایآ  ضعب  یتای  موی  تسا :  هدمآ  میرک  نآرق  تایآ  زا  یکی  رد  درک .  هدافتـسا  تایاور  نآرق و  زا  ناوت  یم  تحارـصب  ار 
راکشآ ادخ  ياه  هناشن  یخرب  هک  يزور  ( 133  . ) نورظتنم انا  اورظتنا  لق  اریخ  اهنامیا  یف  تبـسک  وا  لبق  نم  تنما  نکت  مل  اهنامیا  اـسفن 

 . تشاد دـهاوخن  يدوس  وا  يارب  تسا ،  هدادـن  ماجنا  یکین  راک  نامیا  ماـگنه  هب  اـی  هدرواـین  ناـمیا  نآ  زا  شیپ  هک  یـسک  ناـمیا  دوش ، 
اهنآ رد  هک  هدش  لقن  تنس  لهاو  هعیش  قیرط  هب  يددعتم  تایاور  هدش ،  دای  هیآ  لیذ  رد  میهار .  هب  مشچ  زین  ام  دیـشاب ،  هار  هب  مشچوگب 

رد هلمج  زا  ( 134  . ) تسا هدش  ریـسفت  مالـسلا ،  هیلع  يدهم ،  ترـضح  روهظ  نامز  هب  دوش ) راکـشآ  ادخ  ياه  هناشن  یخرب  هک  يزور  )
وه ةرظتنملا  ۀیالا  و  ۀـمئالا ،  مه  تایآلا  تسا :  هدـمآ  نینچ  هدـش ،  دراو  روبزم  هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ماما  زا  هک  یتیاور 

 . مالسلا مهیلع  هئابآ ،  نم  همدقت  نمب  تنمآ  نا  فیسلاب و  همایق  لبق  نم  تنمآ  نکت  مل  اهنامیا  اسفن  عفنیال  ذئمویف  مالـسلا ،  هیلع  مئاقلا ، 
نامیا نامز  نآ  رد  تسا .  مالـسلا ،  هیلع  مئاق ،  دوش ،  یم  هدیـشک  شراظتنا  هک  يا  هناشن  نآ  دنتـسه و  ناـماما  اـه  هناـشن  زا  دارم  ( 135)

زا شیپ  هک  ترضح  نآ  ناردپ  هب  هچ  رگا  تشاد .  دهاوخن  يدوس  وا  يارب  هدرواین  نامیا  ریشمش ،  اب  ترضح  نآ  مایق  زا  شیپ  هک  یسک 
مئاقلا جورخ  ینعی  دننک :  یم  ریسفت  نینچ  ار  هدش  دای  هیآ  يرگید  تیاور  رد  مالسلا ،  هیلع  قداص ،  ماما  دشاب .  هدروآ  نامیا  دندوب ،  وا 

هللا ءایلوا  کئلوا  هروهظ ،  یف  هل  نیعیطملا  هتبیغ و  یف  هروهظل  نیرظتنملا  انمئاق  ۀعیشل  یبوط  ریـصب  ابا  ای  مالـسلا ،  هیلع  لاق ،  انم ،  رظتنملا 
هاگ نآ  دوش ،  یم  هدیـشک  شراـظتنا  هک  تساـم  مئاـق  جورخ  ناـمز  زور ) نآ  زا  دارم  ( ) 136  . ) نونزحی مه  مهیلع و ال  فوخـال  نیذـلا 
دننک یم  يوریپ  ار  وا  شروهظ  نامز  رد  دنیوا و  روهظ  هار  هب  مشچ  وا  تبیغ  نامز  رد  هک  ام  مئاق  هعیش  لاح  هب  اشوخ  ! ریصبابا يا  دومرف : 
نیا دوش  یم  هدافتـسا  الاب  تایاور  زا  هک  يا  هتکن  دندرگ .  یم  نیگهودـنا  هن  دـنوش و  یم  كانمیب  هن  هک  دنتـسه  ادـخ  ناتـسود  اه  نآ  . 

هب دناوتب  هک  دزاسب  نانچ  ار  شا  هعماج  دوخ و  دنک و  یگدنز  نانچ  يدـنوادخ  تجح  ندـش  راکـشآ  زا  شیپ  ات  دـیاب  سکره  هک  تسا 
 ، رمالا بحاص  ترضح  درادن .  يدوس  ینامیشپ  هبوت و  رگید  زور  نآ  رد  هک  ارچ  دشاب .  وگخساپ  ترضح  نآ  هاگـشیپ  رد  روهظ  ماگنه 
ام بنجتی  و  انتبحم ،  نم  هب  برقی  امب  مکنم  يرما ء  لک  لمعیلف  دـیامرف :  یم  تبیغ  نامزرد  نایعیـش  فیاظو  هرابرد  دوخ  مالـسلا ،  هیلع 

امـش زا  کی  ره  سپ  ( 137  . ) ۀبوح یلع  مدـن  انباقع  نم  هیجنیال  ۀـبوت و  هعفنت  نیح ال  ةاجف  ۀـتغب  انرما  ناف  انطخـس ،  انتهارک و  نم  هیندـی 
يرود ددرگ .  یم  ام  يدونـشخان  مشخ و  بجوم  هک  هچ  نآ  ره  زا  دزاـس و  دوخ  هشیپ  دوش ،  یم  اـم  یتسود  بجوم  هک  ار  هچ  نآ  دـیاب 

یمن هانگ  ینامیـشپ  درادـن و  يدوس  وا  يارب  تشگزاب  هبوت و  نامز  نآ  رد  دـسیر و  یم  ارف  یناهگان  هرابکی و  هب  ام  ناـمرف  اریز  دـنیزگ . 
تفاـیرد و ار  وا  تیاـضر  ناوت  یمن  ناـمز  ماـما  ادـخ و  تجح  تخانـش  نودـب  هک  تسا  نشور  دـشخب .  تاـجن  اـم  رفیک  زا  ار  وا  دـناوت 

ارچ هک  میبای  یم  رد  دوش و  یم  نشور  نامز  ماما  تخانش  رب  شرافس  دیکات و  همه  نیا  زمر  هک  تساجنیا  تخانشزاب .  ار  وا  يدونـشخان 
تسا لطاب  قح و  نازیم  ادخ و  تجح  ماما ،  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دور ؟  یم  ایند  زا  تیلهاج )  گرم   ) هب دسانشن  شنامز  ماما  هک  یـسک 

هب لطاب  قح و  نازیم  تخانـش  نودب  دـناوت  یم  یـسک  ایآ  دوش ؟  یم  ریـسفت  ماما  یهن  رما و  اب  رکنم  فورعم و  هک  تسا  نیا  هن  رگم  و   ؟
كرت ار  رکنم  دراد و  اپ  هب  ار  فورعم  ماما ،  یهن  رما و  تخانـش  نودب  ای  و  دهد ؟  رارق  قح  رادـم  رب  ار  دوخ  یگدـنز  دـبای و  تسد  قح 

وا هتـساوخ  رادـم  رب  ار  دوخ  یگدـنز  دسانـشب و  ار  شیوخ  نامز  تجح  ماما و  هک  سکره  تفگ  ناوت  یم  نیارباـنب  ریخ ! املـسم  دـنک ؟ 
وا دوش  راکشآ  قح  تجح  هک  نامز  ره  اریز  دش .  دهاوخ  ققحم  ینامز  هچ  روهظ  هک  تشاد  دهاوخن  یتوافت  وا  يارب  رگید  دهد ،  لکش 
 : میناوخ یم  هدش ،  لقن  مالسلا ،  هیلع  رقاب ،  ماما  زا  هک  یتیاور  رد  هکنانچ  دوش .  رضاح  ترـضح  نآ  هاگـشیپ  رد  دناوت  یم  يدنلبرـس  اب 

همامال افراع  تام  نم  هرخات و  وا  رمالا  اذه  مدـقت  هرـضی  مل  همامال  فراع  وه  تام و  نم  و  ۀـیلهاج ،  ۀـتیم  هتتیمف  ماما  هل  سیل  تام و  نم 
لاح رد  هک  نآ  ره  و  تسا .  تیلهاج  ندرم  شندرم  دشاب ،  هتشادن  یماما  دریمب و  سکره  ( 138  . ) هطاطسف یف  مئاقلا  عم  وه  نمک  ناک 

رد دریمب  سکره  و  دـناسرن .  نایز  ار  وا  مالـسلا )  مهیلع  دـمحم ،  لآ  تلود   ) رما نیا  ریخات  اـی  نداـتفا و  شیپ  دریمب ،  شماـما  نتخاـنش 
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هک میبای  یم  رد  دش  هتفگ  هچ  نآ  هب  هجوت  اب  دشاب .  ترـضح  نآ  اب  مئاق  همیخ  رد  هک  تسا  یـسک  نوچمه  هتخانـش  ار  شماما  هک  یلاح 
ار وا  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  دوش و  يراج  یمدآ  تایح  هظحل  هظحل  رد  دـناوت  یم  هک  ایوپ  هدـنز و  تسا  يراـظتنا  تجح )   ) راـظتنا
هب دریگ .  یم  رب  رد  مه  ار  لاـح )   ) ناـمز هکلب  دوش  یمن  طوبرم  هدـنیآ )   ) ناـمز هب  اـهنت  تجح )   ) راـظتنا رگید  ناـیب  هب  دزاـس .  لوحتم 
وا یگدنز  رد  یـساسا  یلوحت  اشنم  دیاب  هک  نانچ  دـناوت  یمن  درادـن و  رظتنم  لاح  تیعـضو  رد  یـشقن  چـیه  هک  یجنم )   ) راظتنا فالخ 

 . دشاب

ایوپ هعماج  رظتنم ،  هعماج 

زا هک  لاس  يدنا  رازه و  لوط  رد  هک  تسا  هدش  ثعاب  مالسلا ،  هیلع  رمالا ،  بحاص  ترضح  تیـصخش  فلتخم  داعبا  يدوجو و  تمظع 
صاخ يرظنم  زا  دنا ،  هتـشاد  هک  یگنهرف  یعامتجا و  يداقتعا ،  صاخ  ياهـشیارگ  هب  هتـسب  مدرم  زا  هورگ  ره  درذگ ،  یم  يربک  تبیغ 
روصت ار  عوضوم  نیا  زا  دوخ  روصت  كرد و  اهنت  هورگ  رهو  دـنزادرپب  یتسه  ملاع  رد  ترـضح  نآ  هاگیاج  نییعت  تیـصخش و  لیلحت  هب 
نافرع قیرط  ناورهر  كولس و  ریس و  باحـصازا  یعمج  نایم  نیا  رد  دنک .  یقلت  یتسه  هناگی  نآ  تیـصخش  زا  عقاو  اب  قباطم  تسرد و 

نآ یعیبط  ارف  هبنج  هب  اهنت  دراد  یتسه ،  ملاع  رد  یهلا  تجح  هک  یـشقن  نینچمه  لـماک و  ناـسنا  هللا و  ۀـفیلخ  عوضوم  حرط  اـب  ینعم  و 
هبنج هب  فوطعم  اهنت  ار  دوخ  هجوت  تعیرـش  باحـصا  زا  رگید  یهورگ  دـندیزرو .  تلفغ  اه  هبنج  ریاـسزا  هدرک و  هجوت  سدـقم  دوجو 
هنوگ چیه  دنراد  هدهع  هب  مدرم  ياوشیپ  ماما و  ناونع  هب  ترـضح  نآ  هک  یـشقن  ندرک  حرطم  نمـض  هتخاس و  سدقم  دوجو  نآ  یعیبط 

دنیایب دوخ  اتدننک  اعد  ترـضح  نآ  جرف  يارب  هک  دنتـسناد  نیا  ار  مدرم  فیلکت  اهنت  دندیدن و  مدرم  هجوتم  تبیغ  نامز  رد  ار  یتیلووسم 
مامت مالـسلا ،  هیلع  تجح ،  ترـضح  سدقم  دوجو  یعیبط  یعیبطارف و  هبنج  هب  هجوت  نمـض  مه  يا  هدع  دننک .  حالـصا  ار  مدرم  روما  و 

تاقالم فرش  هب  ترضح  نآ  هب  لسوت  اب  هک  دنتـسناد  نیا  ار  دوخ  هفیظو  اهنت  هتخاس و  ترـضح  نآ  اب  تاقالم  هجوتم  ار  دوخ  مغ  مه و 
تـسرد يانعم  حرط  هب  دـش -  هراشا  اهنادـب  هک  يداعبا -  همه  نتفرگ  رظنرد  اب  یهورگ  نایم  نیارد  اما  دـنوش .  لئان  سدـقا  تاذ  نآ  اـب 

لماک ناسنا  یهلا  تفالخ  هلاسم  مه  هاگدید ،  نیا  رد  دـندمآرب .  تبیغ  نارود  رد  مدرم  شقن  هفیظو و  نییعت  ددـص  رد  هتخادرپ و  راظتنا 
دوـجو نآ  ظـفح  يارب  اـعد  رد  مدرم  هک  يا  هفیظو  مه  هدـش و  هجوـت  ترـضح  نآ  لاـبق  رد  مدرم  شقن  هاـگیاج و  هب  مه  تسا ،  حرطم 

ناشخرد ناونع  هب  ار  هرـس ،  سدـق  تما ،  لحار  ماما  ناوتب  دـیاش  تسا .  هدـشن  هتـشاد  رود  رظن  زا  دـنراد  شروهظ  رد  لیجعت  سدـقم و 
 - دراد دوجو  جرف  راظتنا  هلاسمزا  هک  یفلتخم -  ياهتـشادرب  یـسررب  دـقن و  هب  تحارـص  اـب  ناـشیا  درک .  رکذ  ریخا  هورگزا  هرهچ  نیرت 
 ، مینکب میناوت  یمن  ام  ار  نیا  تلادـع ،  زا  ایند  ندرک  رپ  نیا  هتبلا  دـنتخاس :  حرطم  نینچ  هنیمز  نیا  ردار  دوخ  صاـخ  هاگدـید  هتخادرپ و 
رد دـیتسه  هطقن  کی  امـش  تسا ،  ملظ  زا  رپ  ملاع  نالا  دـنیایب .  دـیاب  ناـشیا  مینکب  میناوت  یمن  نوچ  اـما ،  میدرک .  یم  میتسناوت  یم  رگا 

فیلکت نآرق  مالسا و  ترورـض  نآرق و  تسا .  نامفیلکت  میریگب ،  دیاب  میریگب ،  ار  ملظ  يولج  میناوتب  ام  تسا .  ملظ  زا  رپ  ملاع  ملاع . 
مهارف دیاب  ام  اما  دنکب ،  ات  دیایب  وا  دیاب  مینکب  میناوت  یمن  نوچ  مینکب ،  میناوت  یمن  اما  مینکب ،  ار  راک  همه  میورب  دیاب  هک  تسا  هدرک  ام 

 ، ترضح ندمآ  يارب  ملاع  دوشب  ایهم  هک  مینکب  وچمه  ار  راک  مینکب ،  کیدزن  ار  راک  هک  تسا  نیا  بابـسا  ندرک  مهارف  ار ،  راک  مینک 
تسا و مالـسا  تردـق  راظتنا  جرف ،  راظتنا  دـنیامرف :  یم  جرف )  راظتنا   ) موهفم هرابرد  ناشیا  زین  رگید  ییاـج  رد  ( 139  . . . ) مالـسلا هیلع 

(140  . ) دوش هیهت  هللا  ءاش  نا  روهظ  تامدقم  و  دنک .  ادیپ  ققحت  ملاع  رد  مالسا  تردق  ات  مینک  ششوک  دیاب 

یعیش رکفت  رد  راظتنا  موهفم  هاگیاج و 

هیلع دوعوم ،  يدـهم  هب  داـقتعا  اـهیگژیو  نیا  نیرتـمهم  زا  یکی  کـش  یب  مینک  هراـشا  یعیـش  رکفت  مهم  یگژیو  دـنچ  هب  میهاوـخب  رگا 
هدوب و رادروخرب  یـصاخ  هاگیاج  زا  راظتنا  گنهرف  رکفت  نیا  رد  ور  نیمهزا  تسا و  نامزلارخآ  حلـصم  بیاغ و  ماما  ناونع  هب  مالـسلا ، 
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رد اج  نیا  رد  یعیـش  رکفت  رد  راظتنا  موهفم  هاگیاج و  تخانـش  يارب  تسا .  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  یعیـش  فراـعم  زا  یمیظع  شخب 
ات میهدیم  رارق  یـسررب  دروم  تسا  هدـش  دراو  مالـسلا ،  مهیلع  هعیـش ،  موصعم  ناماما  زا  هنیمز  نیارد  هک  ار  یتایاور  زا  ناونع  دـنچ  لیذ 

؟  تسا نارظتنم  هدهع  رب  تبیغ  رصع  رد  یفیاظو  هچ   - 3 تسیچ ؟  نآ  تلیضف   - 2 دراد ؟  یترورض  هچ  راظتنا   - 1 هک :  دوش  نشور 

راظتنا ترورض 

حرطم يداقتعا  ملـسم  لصا  کی  ناونع  هب  هدـش ،  هدرمـش  رب  نآ  يارب  رکفت  نیارد  هک  یتایـصوصخ  اب  دوعوم ،  راـظتنا  یعیـش  رکفت  رد 
هب ناوت  یم  هلمج  زا  هک  تسا .  هدش  حیرـصت  مالـسلا ،  مهیلع  دـمحم ،  لآ  مئاق  راظتنا  ترورـض  رب  هعیـش  تایاور  زا  يرایـسب  رد  هدوب و 

ماـما يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  ریـصبوبا  زا  دوخ  دنـس  هب  ۀـبیغلا  باـتک  رد  یناـمعن  میهاربا  نب  دـمحم   - 1 درک :  هراـشا  ریز  تاـیاور 
 ، یلب تلقف :  هب ؟  الا  المع  دابعلا  نم  لج ،  زع و  هللا ،  لبقیال  امب  مکربخا  الا  دـندومرف :  دوخ  باحـصا  هب  باطخ  مالـسلا ،  هیلع  قداص ، 

ۀمئالا ینعی  انئادـعا -  نم  ۀـئاربلا  و  انل ،  ۀـیالولاو  هللارما ،  امب  رارقالا  و  هلوسر ، )   ) هدـبع و ادـمحم  نا  و  هللا ،  الا  هلا  نا ال  ةداهـش  لاـقف : 
هچ نآ  هب  مهدن  ربخ  ار  امـش  ایآ  ( 141  . ) مالـسلا هیلع  مئاقلل ،  راظتنالا  و  ۀـنینامطلا ،  و  داهتجالا ،  و  عرولا ،  و  مهل ،  میلـستلا  و  ۀـصاخ - 

چیه هک  نیا  هب  نداد  یهاوگ  دوـمرف :  ارچ .  متفگ :  دریذـپ ؟  یمن  ناگدـنب  نآ  هب  زج  ار  یلمع  چـیه  لـالج ،  تزع و  بحاـص  يادـخ ، 
هب دنوادخ  هچ  نآ  هب  ندرک  رارقا  و  تسوا ،  هداتسرف  هدنب و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم ،  هکنیا  تسین و  دنوادخزج  یـشتسرپ  هتـسیاش 

داـهتجا و يراـکزیهرپ و  ناـنآ و  هب  ندـش  میلـست  و  ناـماما -  صوصخ  ینعی  نامنانمـشد -  زا  يرازیب  و  اـم ،  تیـالو  و  هدومرف ،  رما  نآ 
هک دـنک  یم  تیاور  یفعج  لیعامـسا  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاکلا  باتک  رد  ینیلک  مالـسالا  ۀـقث   - 2 مالـسلا .  هیلع  مئاق ،  راظتنا  ناـنیمطا و 
وا هب  مالـسلا ،  هیلع  رقاب ،  ترـضح  تشاد .  تسدرد  يا  هحفـص  دش و  دراو  مالـسلا ،  هیلع  رقاب ،  ماما  رفعجوبا  ترـضح  رب  يدرم  يزور 
 : مالـسلا هیلع  رفعجوبا ،  لاقف  دیرا .  يذلاذه  هللا ،  کمحر  لاقف :  لمعلا ،  هیف  لبقی  يذلا  نیدلا  نع  لاس  مصاخم  ۀفیحـص  هذه  دومرف : 
نم ۀئاربلا  و  تیبلا ،  لها  انل  ۀیالولا  هللا و  دنع  نم  ءاج  امبرقت  هلوسر و  هدبع و  ادـمحم  نا  و  هل ،  کیرـش  هدـحو ال  هللا  الا  هلا  نا ال  ةداهش 
يا هدننک  هرظانم  هتشون  نیا  ( 142  . ) اهب ءاج  هللا  ءاش  اذا  ۀـلود ،  انل  ناف  انمئاق ،  راظتنا  عضاوتلا و  و  عرولاو ،  اـنرمال ،  میلـستلا  و  انودـع ، 

 . ما هتساوخ  ار  نیمه  داب  وت  رب  دنوادخ  تمحر  درک :  ضرع  درم  نآ  تسا .  لوبق  دروم  نآ  رد  لمع  هک  ینید  زا  دراد  شـسرپ  هک  تسا 
نیا و  درادن ،  دوجو  وا  يارب  یکیرش  چیه  تسا و  یکی  ادخ  هک  نیا  هب  نداد  یهاوگ  دومرف :  مالسلا ،  هیلع  رقاب ،  رفعجوبا  ترـضح  سپ 

و نانمـشد ،  زا  يرازیبو  نادناخ  ام  تیالو  و  هدمآ ،  دنوادخ  يوس  زا  هچ  نآ  هب  ینک  رارقا  هک  نیاو  تسا ،  وا  لوسر  هدـنب و  دـمحم  هک 
3 دروآ .  دهاوخ  ار  نآ  دهاوخب  دنوادخ  تقو  ره  هک  تسا  یتلود  ار  ام  هک  ام ،  مئاق  راظتنا  و  ینتورف ،  يراکزیهرپ و  و  ام ،  رما  هب  میلست 

نب یلع  نب  دمحم  میاقآ  رب  يزور  هک :  دنک  یم  تیاور  ینـسح )  میظعلادـبع   ) زا دوخ  دنـس  هب  نیدـلا  لامک  باتک  رد  قودـص  خیـش  - 
ترضح نآ  زا  مئاق  هرابرد  هک  متساوخ  یم  مدش و  دراو  مالسلا ،  مهیلع  بلاط ،  یبا  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم 

وه انم  مئاقلا  نا  مساقلا  ابا  ای  دومرف :  نم  هب  درک و  نخـس  زاغآ  ترـضح  نآ  دوخ  سپ  وا  ریغ  ای  تسا  يدـهم  ناـمه  اـیآ  هک  منک  لاؤس 
تسام و زا  مئاق  هک  یتسردب  مساقلاوبا  يا  ( 143  . ) يدلو نم  ثلاثلا  وه  و  هروهظ ،  یف  عاطی  هتبیغ و  یف  رظتنی  نا  بجی  يذـلا  يدـهملا 

نم نادـنزرف  زا  ماما )   ) نیموس وا  ددرگ ،  تعاـطا  شروهظرد  دوش و  هدیـشک  راـظتنا  شتبیغ  ناـمز  رد  تسا  بجاو  هک  يدـهم  تسا  وا 
مئاق ترـضح  راظتنا  موزل  رب  یگمه  تسین -  اه  نآ  حرط  تصرف  لاجم  نیا  رد  هک  رگید -  تایاور  يرایـسب  هدـش و  دای  تایاور  تسا . 

یمالسا داقتعا  یساسا  طیارش  زا  یکی  هدش و  دیکات  نآ  رب  همه  نیا  هک  راظتنا -  هک  دید  دیاب  لاح  اما  دنک ،  یم  تلالد  تبیغ  نارود  رد 
 ، نیموصعم همئا  زا  هدش  دای  تایاور  رد  راظتنا  تلیضف  دراد .  هدهع  رب  یفیاظو  هچ  رظتنم  صخش  دراد و  یتلیـضف  هچ  دوش -  یم  هدرمش 
هک دراد  یم  او  بجعت  هب  ار  ناـسنا  هاـگ  هک  هدـش  هدرمـشرب  ناـمزلارخآ  دوعوم  نارظتنم  يارب  یتلزنم  ماـقم و  ناـنچ  نآ  مالـسلا ،  مهیلع 

یفیاظو راظتنا و  هفـسلف  هب  هجوت  هتبلا  دشاب .  رادروخرب  یتلیـضف  نینچ  زا  دنک  هولج  هداس  رهاظ  رد  دـیاش  هک  یلمع  تسا  نکمم  هنوگچ 
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يارب هک  یلئاضفزا  يا  هراپ  هب  اج  نیا  رد  دزاس .  یم  نشور  ار  تلیـضف  نیا  رـس  هدـش ،  هدرمـش  رب  ترـضح  نآ  یعقاو  نارظتنم  يارب  هک 
زا نیدلا  لامک  باتک  رد  قودـص  موحرم   - 1 مینکیم :  هراشا  هدش  هدرمش  رب  مظعال  ةاللا  ۀیقب  ترـضح  یناهج ،  حلـصم  مودق  نارظتنم 

انرمال رظتنملا  دومرف :  داب -  دورد  اهنآ  رب  هک  ناشراوگرزب -  ناردپ  زا  لقن  هب  ترضح  نآ  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ماما 
رد  - 2 دـشاب .  هدـیتلغ  دوخ  نوخ  هب  ادـخ  هار  رد  هک  تسا  نآ  ناسب  ام ،  تموکح )   ) رما رظتنم  ( 144  . ) هللا لیبس  یف  همدب  طحـشتملاک 

انمئاق ۀعیشل  یبوط  تسا :  هدش  دراو  نارظتنم  تلیضف  رد  حرش  نیا  هب  يرگید  تیاور  مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ماما  زا  لقن  هب  باتک  نامه 
لاح هب  اشوخ  ( 145  . ) نونزحی وه  مهیلع و ال  فوخـال  نیذـلا  هللا  ءاـیلوا  کـئلوا  هروهظ  یف  هل  نیعیطملا  هتبیغ و  یف  هروهظل  نیرظتنملا 

هن هک  اهنامه  دنتـسه ،  ادـخ  ءایلوا  نانآ  وا ،  رادربنامرف  شروهظ  ماگنه  رد  دنتـسه و  وا  روهظ  رظتنم  شتبیغ  نامز  رد  هک  ام  مئاق  ناـیعیش 
لقن مالسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما ،  زا  دوخ  دنس  هب  راونالاراحب  باتک  رد  یسلجم  موحرم   - 3 دنوش .  نیگهودنا  هن  تسه و  ناشیارب  یسرت 

(146  . ) جرفلا راظتنا  لج ،  زع و  هللا ،  یلا  لامعالا  بحا  ناف  هللا  حور  نم  اوسایتال  جرفلا و  اورظتنا  دندومرف :  ترـضح  نآ  هک  دـنک  یم 
4 تسا .  جرف  راظتنا  لج ،  زع و  دنوادخ ،  دزن  لامعا  نیرتدنیاشوخ  هک  یتسرد  هب  دیوشن .  دیماان  دنوادخ  تمحر  زا  دیشاب و  جرف  رظتنم 

یم مالسلا ،  هیلع  قداص ،  ماما  نآ  رد  هک  دنک  یم  لقن  راتخم ) نب  ضیف   ) زا دوخ  دنـس  هب  ار  يرگید  تیاور  یـسلجم  موحرم  نینچمه  - 
هعم عراق  نمک  لب  ال  لاق :  مث  ۀـئینه ،  ثکم  مث  لاق  هطاطـسف .  یف  مئاقلا  عم  وه  نمک  رمـالا  اذـهل  رظتنم  وه  مکنم و  تاـم  نم  دـنیامرف : 
رما نیا  رظتنم  هک  یلاح  رد  دریمب  امـش  زا  سکره  ( 147  . ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا ،  لوسر  عم  دهـشتسا  نمک  هللاو  ال  لاق :  مث  هفیـسب ، 
نآ هدرک ،  گنرد  يا  هظحل  دنچ  ترضح  سپس  دشاب .  هدوب  شا  همیخ  رد  مالسلا ،  هیلع  مئاق ،  ترضح  اب  هک  تسا  یـسک  دننامه  دشاب 
هک تسا  یسک  نوچمه  ادخ  هب  هن ،  دومرف :  سپـس  دنزب ،  ریـشمش  ترـضح  نآ  تمدخ  رد  هک  تسا  یـسک  دننام  هکلب  هن ،  دومرف :  هاگ 

 . دشاب هدش  دیهش  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ادخ ،  لوسر  باکر  رد 

نارظتنم فیاظو 

حیضوت

داتشه ات  اهباتک ،  زا  یضعب  رد  یتح  تسا و  هدش  هتفگ  يرایسب  ياهنخـس  دنراد  هدهع  رب  یفیاظو  هچ  تبیغ  نارود  رد  نایعیـش  هکنیا  رد 
نییبت هک  اج  نآ  زا  اـما ،  ( 148  . ) تسا هدش  هدرمـشرب  ءادفلا ،  هلانحاورا  هللا ،  ۀیقب  ترـضح  ءایـصوا ،  متاخ  مودـق  نارظتنم  يارب  هفیظو 

یم هراشا  فیاظو  نیا  نیرتمهم  زا  يدادعت  هب  دـجنگ ،  یمن  هدودـحم  نیا  رد  دـنراد  هدـهع  رب  تبیغ  رـصع  رد  نایعیـش  هک  یفیاظو  همه 
 : مینک

مالسلا هیلع  رصع ،  ماما  ادخ و  تجح  تخانش   - 1

 . تسا شیوخ  نامز  تجح  ماما و  سدقم  دوجو  هب  تبـسن  تفرعم  بسک  دراد  هدهع  رب  رظتنم  هعیـش  ره  هک  يا  هفیظو  نیرتمهم  نیلوا و 
هللا یلص  مالسا ،  یمارگ  ربمایپ  زا  تنس  لها  هعیش و  قیرط  هب  هک  يرایسب  تایاور  رد  هک  دراد  رارق  تیمها  زا  هجرد  نادب  ات  عوضوم  نیا 

(149  . ) ۀـیلهاج ۀـتیم  تام  هناـمز  ماـما  فرعی  مل  تاـم و  نم  تسا :  هدـمآ  هدـش ،  لـقن  مالـسلا ،  مهیلع  نیموصعم ،  همئا  و  هلآ ،  هیلع و 
زا حیحـص  دنـس  هب  ینیلک  موـحرم  هک  يرگید  تـیاور  رد  و  تـسا .  هدرم  یلهاـج  گرم  هـب  دسانـشن ،  ار  شناـمز  ماـما  دریمب و  سکره 
نم و  ۀیلهاج ،  ۀتیم  هتتیمف  ماما  هل  سیل  تام و  نم  لوقی :  مالـسلا ،  هیلع  رفعجابا ،  تعمـس  تسا :  هدمآ  دـنک  یم  لقن  راسی ) نب  لیـضف  )

(150  . ) هطاطسف یف  مئاقلا  عم  وه  نمک  ناک  همامال  فراع  وه  تام و  نم  و  رخات ،  وا  رمالا  اذه  مدقت  هرضی  مل  همامال  فراع  وه  تام و 
ندرم شندرم  دریمب ،  دشاب  هتـشادن  یماما  هک  یلاح  رد  سکره  دومرف :  یم  مالـسلا ،  هیلع  رقاب ، ) دمحم  ماما   ) رفعج ابا  ترـضح  مدینش 
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نایز ار  وا  مالـسلا )  مهیلع  دمحم ،  لآ  تلود  ) رما نیا  ریخات  ای  نداتفا و  شیپ  دریمب  شماما  نتخانـش  لاحرد  هک  نآ  ره  تسا و  تیلهاج 
 . دـشاب ترـضح  نآ  اب  مالـسلا ،  هیلع  مئاق ،  همیخ  رد  هک  تسا  یـسک  نوچمه  هتخانـش  ار  شماما  هک  یلاح  رد  دریمب  سکره  دـناسرن و 

ادـخ تجح  تخانـش  عوضوم  تیمها  هب  ار  ام  زین  تسا ،  هتفرگ  رارق  دـیکات  دروم  تبیغ  رـصع  رد  ندـناوخ  هک  ییاـهاعد  داـفم  هب  هجوت 
 : میناوخ یم  هدرک ،  لقن  نیدـلا  لامک  باـتک  رد  ار  نآ  قودـص  خیـش  هک  فورعم  ياـهاعد  زا  یکی  رد  هک  ناـنچ  دزاـس ،  یم  نومنهر 
 ، کتجح فرعا  مل  کیبن  ینفرعت  مل  نا  کناف  کیبن  ینفرع  مهللا  کیبن ،  فرعا  مل  کسفن  ینفرعت  مل  نا  کـناف  کـسفن  ینفرع  مهللا 

 . . . ینتیدـه ذا  دـعب  یبلق  عزت  ۀـیلهاج و ال  ۀـتیم  ینتمتال  مهللا  ینید .  نع  تللـض  کـتجح  ینفرعت  مل  نا  کـناف  کـتجح  ینفرع  مهللا 
نم هب  ار  تربـمغیپ  اـهلاراب ! تخانـش ،  مهاوخن  ار  تربـمغیپ  یناسانـشن  نم  هب  ار  دوخ  رگا  هک  ناسانـشب  نم  هب  ار  تدوـخ  ! اـهلاراب ( 151)

ار تتجح  رگا  هک  ناسانشب  نم  هب  ار  دوخ  تجح  اهلاراب ! تخانش .  مهاوخن  ار  وت  تجح  یناسانـشن  نم  هب  ار  تربمغیپ  رگا  هک  ناسانـشب 
يدومرف متیادـه  هک  نآ  زا  سپ  قح )  زا   ) ار ملد  ناریمن و  تیلهاـج  گرم  هب  ارم  ادـنوادخ ! مدرگ ،  یم  هارمگ  منید  زا  یناسانـشن  نم  هب 

رد هک  ار ،  ماـما )  تفرعم   ) زا دوـصقم  دارم و  مئاـقلل  ءاعدـلا  دـئاوف  یف  مراـکملا  لاـیکم  دنمـشزرا  باـتک  فـلؤم  نادرگم . . .  فرحنم 
اهدورد و هک  ام ،  ناماما  هک  یتخانـش  زا  دوصقم  دیدرت  نودـب  دـنهد :  یم  حیـضوت  نینچ  دوب ،  هدـش  دـیکات  اهنآ  رب  هدـش  دای  ياهتیاور 
هک نانچ  نآ  ار  ترـضح  نآ  ام  هک  تسا  نیا  دـنا ،  هدومرف  رما  نامنامز  ماما  هب  تبـسن  ار  نآ  لیـصحت  داب ،  ناشیا  رب  دـنوادخ  ياهمالس 

هدـننک هارمگ  لامعا  زا  نامتاجن  هیام  نادـحلم و  ياه  ههبـش  زا  ام  ندـنام  ناـما  رد  ببـس  تخانـش  نیا  هک  يا  هنوگ  هب  میـسانشب ؛  تسه 
مان و هب  مالـسلا ،  هیلع  ماما ،  صخـش  نتخانـش ،  لوا ،  ددرگ :  یمن  لصاح  رما  ود  هب  زج  یتخانـش  نینچ  نیا  و  دشاب ،  نیغورد  نایعدـم 
رد هک  یمهم  هتکن  ( 152  . ) تسا تابجاو  مها  زا  تخانـش  ود  نیا  ندروآ  تسد  هب  وا و  ياـهیگژیو  تافـص و  تخانـش  مود ،  و  بسن ، 

دوش و یمن  لصاح  قح  ترضح  تیانع  اب  زج  ادخ  تجح  هب  تبـسن  یقیقح  تفرعم  تخانـش و  هک  تسا  نیا  تشاد  رظن  رد  دیاب  اج  نیا 
تـساوخرد ار  شتجح  تخانـش  قیفوت  یهلا  هاگرد  زا  دـیاب  دـش  هظحالم  میدرک ،  هراشا  نادـب  نیا  زا  شیپ  هک  ییاعد  رد  هک ،  نانچمه 

نب دـمحم   ) زا دوخ  دنـس  هب  ینیلک  موحرم  هک  یتیاور  زا  ار  عوضوم  نیا  تفای .  تاجن  ینادرگرـس  یهارمگ و  زا  هلیـسو  نیدـب  ات  درک ، 
عنـص نم  ۀفرعملا ،  مالـسلا ،  هیلع  هللادبع ،  یبال  تلق :  لاق :  تسا :  هدمآ  تیاور  نیا  رد  درک ،  هدافتـسا  ناوت  یم  زین  هدرک  لقن  میکح ) 

هتخاس تفرعم  مدیسرپ :  مالسلا ،  هیلع  قداص ، )  رفعج  ماما   ) هللادبع یبا  زا  ( 153  . ) عنص اهیف  دابعلل  سیل  هللا ،  عنـص  نم  لاق :  یه ؟  نم 
 . تسین تفرعم  لوصح  رد  یشقن  ناگدنب  يارب  تسا و  دنوادخ  ياه  هتخاس  زا  دومرف :  تسیک ؟ 

یقالخا لئاضف  بسک  سفن و  بیذهت   - 2

هک یتـیاور  رد  هک  ناـنچ  تسا ،  وکین  قـالخا  هب  دوـخ  نتـسارآ  سفن و  بیذـهت  دراد  هدـهع  رب  رظتنم  هعیـش  ره  هک  يرگید  مهم  هفیظو 
لمعیل و  رظتنیلف ،  مئاقلا ،  باحصا  نم  نوکی  نا  هرـس  نم  تسا :  هدمآ  دنک  یم  لقن  مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  ینامعن 

اودـجف و هکردا ،  نم  رجالا  لثم  رجالا  نم  هل  ناک  هدـعب  مالـسلا ،  هیلع  مئاقلا ،  ماق  تام و  ناف  رظتنم ،  وه  و  قالخالا ،  نساحم  عرولاب و 
رظتنم هک  دیاب  دشاب  مالسلا ،  هیلع  مئاق ،  ترـضح  نارای  زا  دراد  یم  تسود  سکره  ( 154  . ) ۀموحرملا ۀـباصعلا  اهیا  مکل  ائینه  اورظتنا ، 

 ، مئاق شندرم  زا  سپ  دریمب و  هچ  نانچ  سپ  دشاب ،  رظتنم  هک  یلاح  رد  دیامن ،  راتفر  وکین  قالخا  يراکزیهرپ و  هب  لاح  نیا  رد  دشاب و 
رد دینک و  شـشوک  سپ  تسا ،  هدرک  كرد  ار  ترـضح  نآ  هک  دوب  دـهاوخ  یـسک  شاداپ  نوچمه  وا  شاداپ  دزیخ ،  اپب  مالـسلا ،  هیلع 

لاـمعا ناـهانگ و  زا  ندـیزگ  يرود  سفن و  بیذـهت  عوضوم  دـنوادخ .  تمحر  لومـشم  هورگ  يا  ار  امـش  داـب  اراوـگ  دـینامب ،  راـظتنا 
هیحاـن زا  هک  یفیرـش  عیقوت  رد  هک  تسا  رادروـخرب  یتـیمها  ناـنچ  زا  تبیغ ،  رـصع  رد  نارظتنم  فیاـظو  زا  یکی  ناوـنع  هب  تسیاـشان ، 

نآ ناایعیـش  زا  هک  یناهانگ  تسیاشان و  لامعا  هدیدرگ ،  رداص  هنع ،  هللا  یـضر  دیفم ،  خیـش  موحرم  هب  رمالا  بحاص  ترـضح  هسدـقم 
 : . . . تسا هدش  هدرمش  رینم  ردب  نآ  ياقل  زا  نایعیش  يرود  تبیغ و  ندش  ینالوط  ببس  اهنت  ای  بابسا و  زا  یکی  دنز ،  یم  رس  ترـضح 
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 ، دراد یم  هدیشوپ  نایعیش )   ) نانآ زا  ار  ام  هک  يزیچ  اهنت  سپ  ( . . . 155  . ) مهنم هرثونالو  ههرکنامم ،  انب  لصتی  ام  الا  مهنع  انسبحی  امف 
 . دور یمن  راظتنا  نانآ  زا  تسین و  ام  دنیاشوخ  دسر و  یمام  هب  ناشیا  زا  هک  تسا  يدنیاشوخان  ياهزیچ  انامه 

تیالو ماقم  اب  دنویپ   - 3

تسا یمهم  فیاظوزا  رگید  یکی  ترضح  نآ  اب  نامیپ  دهع و  یمیاد  دیدجت  و  مالـسلا ،  هیلع  رـصع ،  ماما  اب  یبلق  دنویپ  تیوقت  ظفح و 
يرهاظ تبیغ  دوجو  اب  مالسلا ،  هیلع  تجح ،  ترضح  یعقاو  رظتنم  کی  هک  انعم  نیدب  دراد .  هدهع  رب  تبیغ  رصعرد  رظتنم  هعیش  ره  هک 

دوخ يادـتقم  ماما و  هب  تبـسن  یفیلکت  چـیه  هدـش و  اهر  تیلوؤسم  یب  اهر و  هعماج  رد  هک  دـنک  ساـسحا  دـیابن  زگره  یهلا  تجح  نآ 
یتیاور رد  مینک :  یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  لاجم  نیا  رد  هک  تسا  هتفرگ  رارق  دیکات  دروم  يرایـسب  تایاور  رد  عوضوم  نیا  درادـن . 
اوربصا اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  دنیامرف :  یم  یلاعت :  يادخ  مالک  نیا  ریسفت  رد  ترـضح  نآ  هدش  لقن  مالـسلا ،  هیلع  رقاب ،  دمحم  ماما  زا  هک 

رب ( 157 ( . ) رظتنملا  ) مکماما اوطبار  مکودع و  اورباص  ضئارفلا و  ءادا  یلع  اوربصا  ( 156  . ) نوحلفت مکلعل  هللاوقتا  اوطبار و  اورباص و  و 
هیلع قداص ،  ماما  نینچمه  دییامن .  مکحتـسم  ناترظتنم  ماما  اب  ار  دوخ  دنویپ  و  دینک ،  يرادیاپ  ناتنانمـشد  اب  دینک و  ربص  تابجاو  ماجنا 

اوطبار بئاصملا و  یلع  اورباص  و  ضئارفلا ،  یلع  اوربصا  دنیامرف :  یم  هدـش  دراو  روبزم  هیآ  ریـسفت  رد  هک  يرگید  تیاور  رد  مالـسلا ، 
مزتلم اهنآ ) يرای  و   ) ناماما اب  دـنویپ  رب  ار  دوخ  دـیراداو و  ربص  هب  بیاصم  رب  ار  رگیدـکی  دـینک و  ربص  تابجاو  رب  ( 158  . ) ۀمئالا یلع 
تهج هب  هک  تسا  هدش  دراو  مالسلا ،  امهیلع  مظاک ،  یـسوم  ماما  قداص و  رفعج  ماما  زا  نومـضم  نیمه  هب  زین  يرگید  تایاور  دیزاس . 

دیدجت هب  ار  دوخ  نایعیـش  ام  ناماما  يددعتم ،  ياهتیاور  رد  مینیب  یم  هک  نیا  ( 159  . ) مینک یم  يراددوخ  اهنآ  رکذ  زا  راصتخا  تیاـعر 
دهع ياعد  بجاو ،  زامن  ره  زا  دـعب  یتح  زور و  ره  زاغآ  رد  هک  دـنا  هتـساوخ  اهنآ  زاو  هدرک  شرافـس  دوخ  نامز  ماما  اب  تعیب ،  دـهع و 

 ، دـهع ياهاعد  نیرتروهـشمزا  یکی  دراد .  ادـخ  تجح  تیالو و  يامظع  ماقم  اب  نایعیـش  یمئاد  دـنویپ  تیمها  زا  ناشن  همه  دـنناوخب ، 
هدرک و تیاور  مالسلا ،  هیلع  قداص ،  ماما  زا  لقن  هب  رئازلا  حابـصم  دنمـشزرا  باتک  رد  ار  نآ  سوواط  نب  دیـس  موحرم  هک  تسا  ییاعد 

یلاعت هللا  هجرخا  هلبق  تام  ناف  انمئاق ،  راصنا  نم  ناک  دهعلا  اذـهب  احابـص  نیعبرا  یلاعت  هللا  یلا  اعد  نم  هک :  تسا  هدـمآ  نآ  يادـتبا  رد 
مئاق ناروای  زا  دناوخب ،  دهع  نیا  اب  ار  ادخ  دادماب  لهچ  سکره  ( 160  . ) ۀئیس فلا  هنعاحم  و  ۀنسح ،  فلا  ۀملک  لکب  هاطعا  و  هربق ،  نم 

و دـهد . ) يرای  ار  مئاق  ات   ) دزاس یم  جراخ  شربق  زا  ار  وا  یلاعت  دـنوادخ  دورب ،  ایند  زا  مئاق  روهظ )  ) زا شیپ  رگا  سپ  دوب ،  دـهاوخ  اـم 
راـبتعا تیمها و  لـیلد  هب  دزاـس .  یم  فرطرب  وا  زا  ار  يدـب  رازه  دـنک و  اـطع  وا  هب  هنـسح  رازه  نآ )  زا   ) هـملک ره  هرامـش  هـب  دـنوادخ 

هدـمآ نینچ  بئاغ  ماما  رب  تاولـص  دورد و  ادـخ و  رکذ  زا  دـعب  مینک :  یم  لقن  ار  نآ  زا  یـشخب  اج  نیا  رد  فیرـش  ياعد  نیا  نومـضم 
 ، ادبا لوزاال  اهنع و  لوحاال  یقنع  یف  هل  ۀعیب  ادقع و  ادهع و  یتایح  مایا  نم  تشعام  اذه و  یموی  ۀحیبص  یف  هل  ددـجا  ینا  مهللا  تسا : 

هنع و نیماـحملا  هیهاون و  هرماوـال و  نیلثتمملا  هجئاوـح و  ءاـضق  یف  هیلا  نیعراـسملا  هنع و  نیباذـلا  هناوـعا و  هراـصنا و  نم  ینلعجا  مهللا 
ار یتعیب  دقع و  دهع و  میناگدنز ،  نارود  مامت  زور و  نیا  دادماب  رد  نم  ایادخ ! اب  ( 161  . ) هیدی نیب  نیدهشتسملا  هتدارا و  یلا  نیقباسلا 
زا ارم  ایادخ  راب  منامب .  رادیاپ  نآرب  مدرگن و  رب  تعیب  دهع و  نآ  زا  زگره  هک  منک ،  یم  دـیدجت  وا  اب  مراد  ندرگرب  ترـضح  نآ  زا  هک 

رماوا و ناروتـسد و  ناگدننک  لاثتما  شدصاقم و  ماجنا  یپرد  ناگدنباتـش  و  وا ،  سدقم  میرحزا  ناعفادـم  ترـضح و  نآ  نارای  راصنا و 
روضح رد  باـکر و  رد  ناگدـش  دیهـش  شا و  هتـساوخ  يوس  هب  ناـیوج  تقبـس  و  شفیرـش ،  دوجو  زا  ناگدـننک  تیاـمح  و  شیهاون ، 

 ، دـهد هیارا  ام  هب  نامز  تجح  ماما و  اب  نامیپ  دـهع و  موهفم  زا  نشور  يریوصت  دـناوت  یم  ـالاب  ياـهترابعرد  تقد  هد .  رارق  شترـضح 
هعیش ره  رگا  ایآ  وا .  یهاون  رماوا و  زا  ناج  ياپ  ات  هناصلخم و  تعاطا  دوخ و  نامز  ماما  ترـصن  يرای و  يارب  ینتـسسگان  ینامیپ  دهع و 

تلذ و دوکر ،  هب  نت  زگره  دیامن ،  دیدجت  دوخ  يادـتقم  ماما و  اب  ار  ینامیپ  دـهع و  نینچ  هجوت ،  روضح و  اب  زور ،  ره  زاغآ  رد  رظتنم 
هانگ و هب  نت  دنک و  ییانتعا  یب  دوخ  رورس  الوم و  ياضر  هب  هک  دش  دهاوخ  رـضاح  زگره  ایآ  داد ؟  دهاوخ  یتلادع  یب  ملظ و  يراوخ و 
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دوخ نامز  ماما  ياضر  یپ  رد  اهنت  همه  دوش و  مکاح  یگنهرف  نینچ  يا  هعماج  رد  رگا  يدیدرت  چیه  نودب  ریخ .  املسم  دهد ؟  تیصعم 
تـسا ملـسم  زین  هتکن  نیا  دش .  دهاوخن  طاطحنا  يدیمون و  سای و  یگناگیب ،  دوخ  زا  یگنهرف ،  نارحب  راچد  زگره  هعماج  نآ  دنـشاب ، 

يرید دنوش  قفتم  وا  ترصن  رب  دننک و  زارد  دوخ  رورـس  الوم و  يوس  هب  يرای  تعیب و  تسد  یهارمه  یلدمه و  اب  نایعیـش  همه  رگا  هک 
عیقوت رد  هک  نانچ  تفاـی .  دـنهاوخ  ییاـهر  اـهتلذ  اـهملظ و  زا  هشیمه  يارب  درک و  دـنهاوخ  كرد  ار  ناـشیالوم  جرف  هک  دـییاپ  دـهاوخن 

یف بولقلا  نم  عاـمتجا  یلع  هتعاـطل و  هللا  مهقفو  انعایـشا ،  نا  وـل  تسا :  هدـمآ  دـش  هراـشا  نآ  زا  یـشخب  هب  زین  نیا  زا  شیب  هک  یفیرش 
رگا ( 162  . ) انب مهنم  اهقدـص  ۀـفرعملا و  قح  یلع  انتدـهاشمب  ةداعـسلا  مهل  تلجعتل  انئاقلب و  نمیلا  مهنع  رخات  اـمل  مهیلع  دـهعلاب  ءاـفولا 
ياقل تمعن  دنـشاب ،  ممـصم  لدکی و  هدش  هتفرگ  ناشیا  زا  هک  ینامیپ  يافو  رد  دهد ،  يرای  شتعاطا  رد  ار  نانآ  دـنوادخ  هک  ام  نایعیش 

 . ددرگیم لیجعت  ام  هب  تبسن  نیتسار  لماک و  تفرعم  اب  اهنآ  يارب  ام  رادید  تداعس  دتفا و  یمن  ریخات  هب  نانآ  زا  ام 

قح تجح  روهظ  يارب  یگدامآ  بسک   - 4

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم ،  لآ  مئاق  جرف  نارظتنم  نایعیش و  هدهع  رب  تبیغ  نارود  رد  تایاور ،  حیرـصت  هب  هک  یفیاظو ،  زا  رگید  یکی 
هک یتیاور  رد  هک  نانچ  تسا ،  بئاغ  ماما  ترـصن  يرای و  يارب  رـصع  ره  بسانم  تاحیلـست  ندرک  ایهم  یماـظن و  ياـهیگدامآ  بسک  ، 
ناف امهس  ول  و  مالـسلا ،  هیلع  مئاقلا ،  جورخل  مکدحا  ندعیل  تسا :  هدمآ  هدرک  لقن  مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  ینامعن 

هک دیاب  امش  زا  کیره  ( 163  ( . ) هراصنا هناوعا و  نم  نوکیف   ) هکردی یتح  هرمع  یف  یـسنی  نال  توجر  هتین  نم  کلذ  ملع  اذا  یلاعت  هللا 
یـسک هک  دنادب  هاگره  یلاعت  يادخ  هک  دـشاب ،  ریت  کی  هکدـنچره  دـنک .  ایهم  یحالـس )   ، ) مالـسلا هیلع  مئاق ،  ترـضح  جورخ  يارب 
تیاور رد  دریگ ) .  رارق  شناـهارمه  ناراـی و  زا  و   ) دـنک كرد  ار  ترـضح  نآ  اـت  دـنک  ینـالوط  ار  شرمع  مراودـیما  دراد  یتـین  نینچ 

هب اعقوتم  ۀـباد  طبترا  نم  هک . . . . :  دـنک  یم  لقن  مالـسلا )  هیلع  مظاک ،  یـسوم   ) نسحلاوبا ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  ینیلک  موحرم  يرگید 
ار یبسا  سکره  ( . . . 164  . ) هجئاوح یلع  انوع  ناک  هلما و  هغلب  هردص و  حرش  و  هقزر ،  هللاردا  انیلا  بوسنم  وه  انودع و  هب  ظیغی  انرما و 
وا هب  دنادرگ ،  خارف  ار  شیزور  دنوادخ  دشاب ،  بوسنم  ام  هب  وا  دزاس و  نیگمشخ  ار  نانمـشد  نآ  ببـس  هب  دراد و  هاگن  ام  رما  راظتنا  هب 
دنس هب  یفاکلا  رد  ینیلک  موحرم  نینچمه  دنک .  شیرای  شیاه  هتساوخ  هب  ندیسر  رد  دناسرب و  شیوزرآ  هب  ار  وا  دنک ،  اطع  ردص  حرش 

 ، یلع نب  دـمحم  رفعجوـبا  یل  لاـق  تـسا :  دـیفم  رایـسب  نآ  داـفم  هـب  هجوـت  هـک  دـنک  یم  لـقن  ار  یتـیاور  یفعج )  هللادـبعوبا   ) زا دوـخ 
ماما  ) یلع نب  دمحم  رفعجوبا  ترضح  ( 165  . ) رهدلا انطابر  نکل  مالسلا ،  هیلع  لاق  نوعبرا ،  تلق :  مکدنع ؟  طابرلا  مک  مالسلاامهیلع ، 

 ، زور لـهچ  متـشاد :  هضرع  تسا ؟  زور  دـنچ  امـش  دزن  ( 166  () يرادزرم  ) هطبارم نامز  ياـهتنم  دـندومرف :  نم  هب  مالـسلا ،  هیلع  رقاـب )
 : دیامرف یم  مالـسلا ،  هیلع  ماما ،  شیامرف  نیا  حرـشرد  یـسلجم  همالع  تسه . . .  هشیمه  هک  تسا  يا  هطبارم  ام  هطبارم  یلو  دـندومرف : 
هک تسا  بجاو  نایعیـش  رب  ( 167  . ) هترـصنل اوایهتی  و  هجرف ،  راظتنا  و  قحلا ،  ماـما  ۀـعاط  یلع  مهـسفنا  اوطبری  نا  ۀعیـشلا  یلع  بجی  يا 

باتک رد  زین  یفجن  نسح  دـمحم  خیـش  دنـشاب .  ایهم  ندومن  يرای  يارب  دـنزاس و  مزتلم  وا  جرف  راـظتنا  قح و  رب  ماـما  تعاـطا  رب  ار  دوخ 
صوصنلا ال هب  تئاـج  اـمک  ۀـعاس  دـعب  ۀـعاس  جرفلا  بقرت  ةدارا  یلع  لومحم  وه  و  دـیامرف :  یم  روـبزم  تیاور  حرـشرد  مـالکلارهاوج 
زا یـضعب  رد  هکنانچمه  تسا ،  زور  هنابـش  تاعاس  مامت  رد  جرف  راظتنا  هدارا  ياـنعم  هب  تیاور  نیا  رد  هطبارم  ( 168  . ) حلطصملا طابرلا 
رد زین  رهاوج  بحاص  موحرم  مـالک  هک  تفگ  ناوتب  دـیاش  هتبلا  هقف .  رد  حلطـصم  هطبارم  هن  تسا ،  هدـش  هراـشا  اـنعم  نیا  هبزین  تاـیاور 

يارب ندوب  ایهم  یگداـمآ و  ياـنعم  هب  روبزم  تیاور  رد  هطبارم  دومرف :  هک  ددرگ  یم  رب  یـسلجم  همـالع  موحرم  مـالک  ناـمه  هب  تیاـهن 
نخس تایاور  زا  یضعب  رد  رگا  دراد و  ناکم  نامز و  طیارش  هب  یگتسب  ندوب  ایهم  یگدامآ و  نیا  هوحن  هتبلا  هک  تسا .  رظتنم  ماما  يرای 

هب تسا ،  هدش  هدرمش  رب  رایـسب  تلیـضف  نآ  يارب  و  هدمآ ،  نایم  هب  مالـسلا ،  هیلع  رما ،  یلو  روهظ  يارب  ریـشمش  بسا و  ندرک  هدامآ  زا 
موزل نایب  لیثمت و  ناونع  هب  اهنت  دراوم  نیا  رکذ  هک  دوش  یم  نشور  لـمات  يردـق  اـب  هکلب  دـنراد ،  تیعوضوم  اـهنیا  هک  تسین  اـنعم  نیا 
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تازیهجت هب  ندش  حلـسم  اب  هک  تسا  مزال  نایعیـش  رب  رـصع  نیا  رد  املـسم  و  دـشاب ،  یم  قح  تجح  نیرخآ  يرای  يارب  یمزر  یگدامآ 
دوجو رطاخ  هب  رـضاح  لاح  رد  هتبلا  و  دـنزاس ،  هدامآ  مالـسلا ،  مهیلع  دـمحم ،  لآ  مئاـق  نانمـشد  اـب  هلباـقم  يارب  ار  دوخ  زور ،  یماـظن 

ره رد  هک  تسا  یمالسا  تموکح  هدهع  رب  لوا  هجرد  رد  هفیظو  نیا  یمالسا  نیمزرس  رب  طیارشلا  عماج  هیقف  تیمکاح  یعیش و  تموکح 
ملاع یجنم  روهظ  رب  یهلا  هدارا  هک  هظحل  ره  رد  ادخ  لضف  هب  ات  دنهد  رارق  یماظن  یگدامآ  دح  نیرتالاب  رد  ار  روشک  حلسم  ياوق  نامز 

موهفم میهاوخب  رگا  دنشاب .  ترضح  نآ  تمدخ  رد  وحن  نیرتهب  هب  دنناوتب  تفرگ  رارق  هجرف ،  یلاعت  هللا  لجع  يدهم ،  ترضح  تیرشب 
نتساریپ نمـض  هک  تسا  یناسنا  تلاح  عیـشت  بتکم  رد  راظتنا  هک  مییوگب  میناوت  یم  مینک  نایب  هلمج  دنچ  رد  ار  عیـشت  بتکم  رد  راظتنا 

هنیمز فرـص  ار  دوخ  تمه  همه  شیوخ  نامز  تجح  ماـما و  اـب  رمتـسم  یطاـبترا  رد  لـیاضف  هب  نآ  نتـسارآ  لـیاذر و  زا  شیوخ  دوجو 
مامت اب  مالـسلا ،  مهیلع  تیب ،  لها  همیرک  تلود  ییاپرب  هب  تبـسن  یهلا  هدـعو  ققحت  تهج  رد  هدومن و  نامزلارخآ  حلـصم  روهظ  يزاس 

 . دنک یم  شالت  دوجو 

بولطم هعماج  يوگلا  دوعوم ،  هعماج 

حیضوت

تـسدرود ینامرآ  ناونع  هب  اهنت  تموکح  نیا  هب  لوا  رظنم  رد  داد :  رارق  هعلاـطم  دروم  ناوت  یم  رظنم  ود  زا  ار  دوعوم  یناـهج  تموکح 
ياهتیعقاو رد  مه  يریثات  چـیه  هتـشادن و  یتبـسن  اـم  دوجوم  عضو  اـب  هک  یناـمرآ  دوش ،  یم  هتـسیرگن  دوب  نآ  ققحت  راـظتنا  رد  دـیاب  هک 

تیاهن رـشب و  لامآ  تیاغ  ناونع  هب  اهنت  هن  نآ -  ینامرآ  ياـهیگژیو  همه  اـب  تموکح -  نیا  مود ،  رظنم  رد  اـما  درادـن .  هعماـج  يراـج 
ياـهتکرح دـناوت  یم  هک  ینیع  یفدـه  ودوجوم  عضو  هب  ندیـشخب  ناـماس  يارب  یعقاو  يوگلا  ناوـنع  هب  هکلب  ناـهاوخ  تلادـع  يوزرآ 

ترـضح ادخ  هدـیزگرب  هدـنب  تیافک  اب  تسد  هب  زج  نامرآ  نیا  لماک  ققحت  هچ  رگا  تسا .  هعلاطم  لباق  دـشخب ؛  تهج  ار  ام  یعامتجا 
 ، دوخ تانایب  زا  یکی  رد  یمالسا  بالقنا  مظعم  ربهر  يا ،  هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  تسین .  رـسیم  ءادفلا ،  هلانحاورا  مظعال ،  ةاللا  یلو 

ناهفرم  ) و مارح )  ياهلوپ  زا  نادنم  هرهب  هقبط   ) اب هلباقم  موزل  و  روشک ) رد  یعامتجا  تلادـع  هلاسم  هب  مامتها   ) ترورـض هب  هراشا  نمض 
رد ناـشیا  دـهد .  يراـی  مود  رظنم  زا  نشور  يریوصت  هیارا  رد  ار  اـم  دـناوت  یم  نآ  هب  هجوـت  هک  دـندرک  هراـشا  یمهم  هتکن  هب  درد ) یب 

بالقنا مهم  ياه  هصخاـش  زا  یکی  ناونع  هب  یمالـسا ،  تاـیاور  رد  هک  ار  ینیرفآ )  طـسق   ) و يرتسگ )  تلادـع   ) عوضوم دوخ  ناـنخس 
یمالسا ماظن  دنا :  هتسناد  يرورض  یمالسا  ماظن  ياه  همانرب  همه  رد  ار  عوضوم  نیا  هب  هجوت  هدرک و  یـسررب  هدش ،  هراشا  نادب  يودهم 

لاس تسیود  رازه و  دودح  نالا  دیتسه و  نامزلارخآ  رد  تیودـهم  دیـشروخ  روهظ  قاتـشم  دـنموزرآ و  هک  امـش  تسا .  تلادـع  ماظن  ، 
يارب یتیصوصخ  هچ  تسا ،  هادف  هللاانلعج  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  روهظ  راظتنا  رد  هعیش  مالـسا و  تلم  هک  تسا 
یلیخ هتکن  نیا  انید . ) ضرالا  هب  هللا  ءالمی   ) هک دـییوگ  یمن  الدـع ) اطـسق و  ضرالا  هب  هللا  ءـالمی  يذـلا  ( ؟  دـینک یم  رکذ  راوگرزب  نآ 
يارب یمالـسا  تما  هک  تسا  لاـس  رازه  اـما  تسا  نید  هب  قلعتم  لدـع  طـسق و  هچرگا  مینک ؟  یمن  هجوـت  هتکن  نیا  هب  ارچ  تسا .  یمهم 
بجاو لدع ،  طسق و  تسا .  لدع  طسق و  يارجا  شراک  نیلوا  تسا ؛  هدمآ  دوجو  هب  هک  یمالسا  ماظن  نیا  دنک و  یم  اعد  لدع  طسق و 

يارب ار  هعـسوت  یگدـنزاس و  گنج ،  هزرابم ،  نوگانوگ ،  ياهراک  میهاوخ .  یم  لدـع  طسق و  يارب  مه  ار  هاـفر  اـم  تساـهراک .  نیرت 
مورحم يا  هدع  دننکب و  هدافتـسا  هعماج  تاریخ  زا  دنناوتب  همه  دوش ،  رارقرب  تلادع  هعماج  رد  هک  نیا  يارب  میهاوخ .  یم  لدـع  طسق و 
یناسنا لامک  دنـسرب و  يرـشب  یلاع  تاماقم  هب  دننک .  دشر  دـنناوت  یم  اهناسنا  هک  تسا  لدـع  طسق و  طیحم  رد  دـنوشن .  عقاو  مولظم  و 
ییانتعا یب  هیـضق  نیا  هب  دوش  یم  روطچ  تسا .  ناسنا  ییاهن  لامک  يارب  بجاو  همدـقم  کی  لدـع ،  طسق و  دـنروایب .  تسد  هب  ار  دوخ 

ییاه هصخـشم  همه  اب  راظتنا ،  تیودهم و  گنهرف  هب  دیابن  ام  هک  تسا  نیا  هدش  دای  نانخـس  رد  بالقنا  ربهر  مالک  ناج  ( 169 ( ؟ ! درک
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چیه دنتسه و  ناهج  هدنیآ  تیعضو  هدننک  میـسرت  طقف  هک  یفراعم  هعومجم  ناونع  هب  تسا ،  هدش  هدرمـشرب  نآ  يارب  ام  تایاور  رد  هک 
یسایس و یگنهرف ،  یعامتجا ،  ياه  هصرع  مامت  رد  ار  گنهرف  نیا  دیاب  هکلب  مینک ،  هاگن  دنرادن ،  ناناملسم  ینونک  تیعـضو  اب  یتبـسن 

ناوت رد  هک  اج  نآ  ات  ار ،  دوعوم  هعماج  يارب  هدش  رکذ  ياهیگژیو  هک  میـشاب  نآ  یپ  رد  مینادـب و  يراس  يراج و  دوخ  هعماج  يداصتقا 
بولطم هعماج  نآ ،  نداد  رارق  وگلا  اب  لقاال  میرادـن ،  ار  دوعوم  هعماج  هب  یبایتسد  قیفوت  العف  رگا  مینک و  هدایپ  دوخ  هعماـج  رد  میراد ، 

زا ار  ایند  ندرک  رپ  نیا  هتبلا  الاح  دـیامرف :  یم  هدرک و  هراشا  عوضوم  نیا  هب  زین  هرـس ،  سدـق  تسا ،  لحار  ماـما  هکاـنچ  میهن .  ناـینب  ار 
زا رپ  ملاع  نالا  دـنیایب ،  دـیاب  ناشیا  مینکب ،  میناوت  یمن  نوچ  اما  میدرک ،  یم  میتسناوت  یم  رگا  مینکب ،  میناوت  یمن  اـم  ار  نیا  تلادـع ، 
 . تسا نامفیلکت  میریگب ،  دـیاب  میریگب ،  ار  ملظ  يولج  میناوتب  ام  تسا ،  ملظزا  رپ  ملاع  ملاـع ،  رد  دـیتسه  هطقن  کـی  امـش  تسا ،  ملظ 

دیآرد و گنهرف  کی  تروص  هب  ام ،  یمالـسا  هعماج  رد  مالـسلا ،  هیلع  دوعوم ،  يدـهم  رتسگ  تلادـع  مایق  زا  يریذـپوگلا  رگا  ( 170)
هک دننک  یعـس  دننادب و  یهلا  هریخذ  نیرخآ  همیرک  تلود  ياهیگژیو  تخانـش  هب  فظوم  ار  دوخ  یمالـسا  ماظن  ناراکردـنا  تسد  همه 
 ، دـبای یم  ققحت  جرف  راظتنا  یعقاو  يانعم  هک  تسا  تقو  نآ  دـنزاس  قبطنم  اهیگژیو  نآ  رب  ار  دوخ  یعاـمتجا  تیلاـعف  يدرف و  یگدـنز 

نیاربانب میشاب .  دنبیاپ  میـشک  یم  راظتنا  ار  اهنآ  ققحت  هک  ییاهنامرآ  هب  لمع  رد  هک  مینادب  یعقاو  رظتنم  ار  دوخ  میناوت  یم  یتقو  ام  اریز 
رارق یـسررب  دروم  دـنا  هتخادرپ  ترـضح  نآ  یناهج  تموکح  ياهیگژیو  دوعوم و  حلـصم  هناگی  صیاصخ  نایب  هب  هک  ار  یتاـیاور  دـیاب 

رـضاح رـصع  رد  ار  ام  یعامتجا  تایح  دـناوتب  هک  ییوگلا  میباـی ،  تسد  دوعوم  هعماـج  زا  یبساـنم  يوگلا  هب  میناوتب  تیاـهنرد  اـت  میهد 
ماما نآ  یناهج  تموکح  یخرب  تاـیاور  رد  هک  ییاـهیگژیو  زا  یخرب  هب  ثحب  عوضوم  ندـش  رت  نشور  يارب  اـج  نیا  رد  دـهد .  ناـماس 

 : مینک یم  هراشا  تسا ،  هدش  هدرمشرب  بیاغ 

تموکح نارازگراک  یتسیز  هداس   . 1

رصعرد هک  یسک  یگدنز  هویـش  زا  يریوصت  هئارا  رد  نآ  دافم  هب  هجوت  هک  هدش  لقن  مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ماما  زا  یتیاور  هنیمز  نیارد 
ام دـنیامرف :  یم  شناراـی  هب  باـطخ  تیاور  نیا  رب  اـنب  ترـضح  نآ  تسا .  دـیفم  رایـسب  دوـب ،  دـهاوخ  ملاـع  رـسارس  نارمکح  روـهظ ، 

دیبلط یم  لیجعت  مئاق ،  جورخ  هرابرد  كالم  هچ  هب  ( 171  . . . ) بشجلا الا  هماعطال  ظیلغلا و  الا  هسابلام  هللاوف   ! مئاقلا جورخب  نولجعتست 
 ، مالـسلا هیلع  قداص ،  ماما  يرگید  تیاور  رد  دروخ . . .  یم  راوگان  کشخ و  كاروخ  ودشوپ  یم  تشرد  هماج  وا  دنگوس ،  ادخ  هب   ؟

یبا دنع  تنک  لضفملا : )   ) لاق دنهد :  یم  هیارا  مالسلا ،  مهیلع  تیب ،  لها  تموکح  رصع  رد  نامکاح  یگدنز  هویش  زا  عماج  يریوصت 
يرظن ادـف ؟  تلعج  هل :  تلقف  لاق :  نوللا ؟  ریغتم  امومهم  كارا  یلام  لضفم !  ای  یل  لاق  یلا و  رظنف  فاوطلاـب ،  مالـسلا ،  هیلع  هللادـبع ، 
ناکول اما  لضفم  ای  لاقف :  مکعم ،  هیف  انکل  مکل  کلذ  ناکولف  توربجلا ،  ناطلـسلا و  کلملا و  اذه  نم  مهیدیا  یف  ام  سابعلا و  ینب  یلا 

(172  . ) رانلاف الا  و  مالـسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما ،  هبـش  نشخلا ،  سبل  بشجلا و  لکا  راـهنلا ،  ۀحایـس  لـیللا و  ۀسایـس  ـالا  نکی  مل  کـلذ 
فاوط يانثا  رد  مدوب .  مالسلا ،  هیلع  قداص ،  رفعج  ماما  تمدخ  فاوط ،  ماگنه  هب  جح ،  رد  یلاس  دیوگ :  یم  فورعم )  يوار   ) لضفم

ساـبع و ینب   ! موـش تیادـف  متفگ :  تسا ؟  هدرک  رییغت  تگنر  ارچ  ینیگهودـنا و  هنوـگ  نیا  ارچ  دوـمرف :  درک و  نم  هـب  یهاـگن  ماـما  ، 
میهـس نآ  رد  امـش  اب  مه  ام  دوب ،  امـش  تسد  رد  همه  رگا  ار ،  توربج  تردـق و  نیا  طلـست و  نیا  لام و  نیا  منیب و  یم  ار  ناـشتموکح 
قوقح دودح و  هماقا  تدابع ،   ) بش تسایس  زج  دوب  ام  تسد  رد  تموکح  رگا  نادب ،  لضفم !  يا  دومرف :  مالسلا ،  هیلع  ماما ،  میدوب . 

ياـهکاروخ ندروخ  و  ملظ و ) . . .  عفر  داـهج و  مدرم و  تالکـشم  هب  یگدیـسر  ندرک و  ریـس   ) زور تحایـس  و   ( مدرم تسارح  یهلا و 
راک رد   ) رگا هک  دوبن  راک  رد  يزیچ  مالـسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما ،  شور  ناـمه  ینعی  تشرد ،  ياـه  هماـج  ندیـشوپ  عوبطماـن و  نشخ و 

هک نیا  دوجو  اـب  هک  تسا  نیا  تیاور  نیا  رد  هجوت  لـباق  هتکن  دوب .  دـهاوخ  خزود  نآ  شاداـپ  دوش ،  لـمع  نیا  زج  ینید ، )  تموکح 
هب دندرک و  یم  هدافتسا  زین  فیطل  ياهسابل  زا  تایاور ،  یضعب  ربانب  ناشتماما ،  نامز  رد  دوخ  مالسلا ،  هیلع  قداص ،  رفعج  ماما  ترضح 
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یمهس میسرب  تموکح  هب  ام  رگا  دنیامرف  یم  اج  نیا  رد  ( 173  ، ) دندش یم  عقاو  اهبآم  سدقم  زا  یضعب  داقتنا  نعط و  دروم  رطاخ  نیمه 
نیملسم و رب  تموکح  يرادمامز و  هژیو  تیمها  رگنایب  نیا  هک  میرادن ؛  رازآ  نت  ياه  هماج  ندیـشوپ  راوگان و  ياهکاروخ  ندروخ  زج 

هدهع رب  ار  یفعاضم  دـهعت  مدرم ،  تموکح  تیلووسم  نتفریذـپ  هک  دـهد  یم  ناشن  تسا و  یمالـسا  تموکح  نارازگراک  ریطخ  هفیظو 
درد ات  دزاس  گنهامه  عامتجا  تاقبط  نیرتفیعـض  اب  ار  شیوخ  یناگدـنز  هک  دزاس  یم  راـچان  ار  وا  دروآ و  یم  تیلووسم  نیا  هدـنریذپ 

نارازگراک نایاوشیپ و  نیگنـس  تلاسر  ریز ،  تیاکح  دـنک .  اهنآ  مالآ  دوبهب  فرـص  ار  شیوخ  تمه  ساسحا و  دوجو  مامت  اب  ار  اـهنآ 
زا ناـنمؤمریما !  يا  درک :  ضرع  مالـسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما ،  ناراـی  زا  یکی  يزور  دـنک :  یم  ناـیب  یبوخ  هب  ار  یمالـسا  لدـع  هعماـج 
 ، ماما هدـنادرگرب .  يور  ایند  زا  هدرک و  نت  هب  نیمـشپ  ياه  هماج  تفگ :  ارچ ؟  دومرف :  منک .  یم  تیاکـش  وت  هب  دایز  نب  مصاع  مردارب 
زا هدرک و  تا  هتـشگرس  ناطیـش  شیوخ !  کنمـشد  يا  تفگ :  ودب  دمآ  ناشیا  دزن  نوچ  دـیرآ .  نم  دزنار  وا  دـندومرف :  مالـسلا ،  هیلع 
اما هدومرف ،  اور  وـت  رب  تسا و  هزیکاـپ  ار  هچ  نآ  ادـخ  هک  يرادـنپ  یم  نینچ  يرآ و  یمن  تمحر  تنادـنزرف  نز و  رب  هدرب .  ردـب  تهار 
ربز كاشوپ  نیا  رد  وت  و   ! نانمؤمریما يا  تفگ :  يرادنپ ؟  یم  هک  ینآ  زا  رت  هیامراوخ  ادـخ  دزن  وت  يرادرب ؟  نآ  زا  هک  تسا  دونـشخان 

ۀفعـضب مهـسفنا  اوردقی  نا  لدـعلا  ۀـمئا  یلع  ضرف  هللا  نا  تناک ،  تسل  ینا  کحی  و  دومرف :  راوخ ؟  راوشد  كاروخ  یـشاب و  رازآ  نت 
مدرم اـب  ار  دوخ  هدومرف ،  بجاو  رگداد  ناـیاوشیپ  رب  ادـخ  هک  ماوـت .  نوـچ  هن  نم  وـت ! رب  ياو  ( 174  ( . ) هرقف ریقفلاب  غیبتی  ـالیک  ساـنلا 

 . دزادناو نایغط  هب  دراین و  ناجیه  هب  ار  تسدگنت  صخش ، )   ، ) يدنمتسم ات  دنهن  ربارب  ناوتان 

ناتسدریز اب  تفطالم  نارازگراک و  اب  تیعطاق   . 2

هب تبـسن  تیعطاق  يریگتخـس و  هدش ،  هراشا  نادب  تایاور  رد  هک  مالـسلا ،  هیلع  يدهم ،  ماما  یناهج  تموکح  مهم  ياهیگژیو  زا  یکی 
مالسلا هیلع  یلع ،  مامازا  هنیمز  نیا  رد  هک  یتیاور  رد  هک  نانچ  تسا ،  نافلختم  اب  دیدش  دروخرب  روما و  نایرجم  تموکح و  نارازگراک 

نم ضرالا  نرهطیل  و  روجلاارما ،  مکنع  نلزعیل  و  نیـضارملا ،  مکنع  نضبقیل  و  ءوسلا ،  ةاضق  مکنع  نعزنیل   : ) تسا هدـمآ  هدـش ،  لقن  ، 
ناترس زا  ار  ( 176  ) ناراکـشزاس تسد  دراذگ و  یم  رانک  ار  راکتـشز  نایـضاق  مالـسلا ،  هیلع  يدـهم ،  ماما  ( . . . 175  . . . ) شاغ لـک 

يرگید تیاور  رد  دزاس .  یم  كاپ  ینئاخ  تسرداـن و  ره  زا  ار  نیمز  و  دـیامن ،  یم  لزع  ار  هشیپ  متـس  ناـنارمکح  و  دـنک ،  یم  هاـتوک 
اب ترـضح  نآ  ینابرهم  تفطالم و  تسیاشان و  نارازگراک  لباقم  رد  مالـسلا ،  هیلع  رـصع ،  یلو  ترـضح  يریذـپان  شزاـس  تیعطاـق و 

هیلع  ، ) يدهم ( 177  . ) نیکاسملاب میحر  لامعلا ،  یلع  دیدش  لاملاب ،  حمس  يدهملا  تسا :  هدش  فیصوت  نینچ  نادنمتسم  ناگراچیب و 
رایسب نادنمتسم  ناناوتان و  اب  و  تسا ،  ریگتخس  رایسب  شیوخ  تلود  نارومام  نارازگراک و  لامع و  هرابرد  وا  تسا ،  هدنشخب  مالسلا ) ، 

ياهیگژیوزا ناتـسدریز  ناناوتان و  هب  تبـسن  تفطالم  تفار و  تموکح و  نارازگراـک  لـباقم  رد  تیعطاـق  تدـش و  ناـبرهم .  محرلد و 
هب باطخ  هک  يا  همان  رد  مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ماما  هک  اجنادب  ات  دـشاب ،  هتـسارآ  اهنادـب  تسیاب  یم  یمالـسا  مکاح  هک  دنتـسه  یمهم 

نیا نتـشاد  ورگ  رد  ار  وا  تاـجن  يراگتـسر و  دوب -  هدـش  بوصنم  زاوها  يرادناتـسا  تمـس  هب  هک  دوـخ -  ناراـی  زا  یکی  یـشاجن ، )  )
یناتلا و ۀـیعرلاب و  قفرلا  هللا و  ءایلوا  نع  يذالا  فک  ءامدـلا و  نقح  یف  کتاجن  کصالخ و  نا  ملعا  و  دـنیامرف :  یم  هتـسناد و  اهیگژیو 

يریگولج تسا :  زیچ  دنچ  ورگ  رد  وت  يراگتسر  تاجن و  هک  نادب  ( 178  . ) فنع ریغ  یف  ةدش  فعض و  ریغ  یف  نیل  عم  ةرشاعملا  نسح 
تفار و اـب  هارمه  كولـس  نسح  ناتـسدریز و  اـب  تفطـالم  ارادـم و  ادـخ ،  ناتـسود  رازآ  زا  يراددوـخ  ناـهانگ )  یب   ) نوـخ نتخیر  زا 
زا یکیزین  مالـسلا ،  هیلع  یلع ،  ماما  دـشابن .  ییوگروز  زا  هتـساخرب  هک  یتیعطاق  تدـش و  یناوتان و  فعـض و  زا  هتـساخرب  هک  یینابرهم 

ینغیال نیح  ةدشلاب  مزتعا  قفرا و  قفرلا  ناک  ام  قفرا  و  نیللا ،  نم  ثغـضب  ةدشلا  طلخا  و  دـننک :  یم  شرافـس  نینچ  ار  دوخ  نارادـنامرف 
رت هتـسیاش  ندرک  ارادـم  ینابرهم و  هک  نامز  ره  و  زیمایب ،  تفطالم  یمرن و  يردـق  اب  ار  تیعطاـق  تدـش و  ( 179  . . . ) ةدـشلا الا  کنع 

 . نک هشیپ  تیعطاق  تدش و  يرادن  تیعطاق  تدش و  زج  يا  هراچ  هک  اج  نآ  نک و  ارادم  تسا ، 
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مدرم يداصتقا  هافر  نیمات   . 3

دنکفا و یم  وترپ  رـشب  یگدنز  يایاوز  اهـشخب و  مامت  رب  یتشیعم  شیاسآ  يداصتقا و  هافر  مالـسلا ،  هیلع  يدهم ،  ماما  تموکح  نامزرد 
يرایـسب ياهتیاور  هنیمز  نیا  رد  دنزادرپب .  دوخ  يونعم  یگدنزاس  هب  دنناوت  یم  شاعم  نیمات  هرمزور  تالکـشم  زا  رطاخ  هدوسآ  اهناسنا 

کلـس قرـشملا  علاط  متعبتا  نا  مکنا  اوملعا  و  مینک . . . :  یم  افتکا  مالـسلا ،  هیلع  یلع ،  ماما  زا  یتیاور  رکذ  هب  اـجنیا  رد  هک  هدـش  لـقن 
رگمایق زا  امش  رگا  دینادب  ( . . . 180  . . . ) قانعالا نع  حدافلا  لقثلا  متذبن  و  فسعتلا ،  بلطلا و  ۀـنووم  متیفک  و  لوسرلا . . .  جاهنم  مکب 

روما هب  یبایتسد  هار  رد   ) ملظ بلط و  جـنر  زا  ات  دروآرد . . .  ربمایپ  نییآ  هب  ار  امـش  دـینک ،  يوریپ  مالـسلا )  هیلع  يدـهم ،  ماما   ) قرـشم
زا يوریپ  تیاور  نیا  رد  دوش  یم  هظحالم  هک  نانچ  دیهن . . .  نیمز  رب  ناتاه  هناش  زا  ار  یگدنز )   ) نیگنس راب  دیوش و  هدوسآ  یگدنز ) 

بلط جنر  زا  یگدوسآ  يداصتقا ،  بولطم  عضو  هب  ندیسر  يارب  يا  همدقم  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ ،  نییآ  هب  ندمآرد  لداع و  ماما 
يداصتقا و هافر  نیمات  هک  تسا  نیا  دیآ  یم  تسد  هب  عوضوم  نیازا  هک  یفیرظ  هتکن  تسا .  هدـش  رکذ  یگدـنز  نیگنـس  رابزا  ییاهر  و 

ققحت هکلب  درادن .  تافانم  هعماج  نآ  يونعم  ياهشزرا  یهلا و  فادها  اب  اهنت  هن  هعماج ،  کی  مدرم  یتشیعم  تیعضو  هب  ندیشخب  ناماس 
دای هتکن  تسا .  هعماج  مدرم  یمومع  شیاسآ  هافر و  نیمات  يداصتقا و  هعـسوت  دشر و  هب  ندیـسر  يارب  یبسانم  رتسب  هنیمز و  فادها  نیا 

ۀـبحلا و قـلف  يذـلاو  اـما  دـیامرف :  یم  هک  اـج  نآ  درک ،  هدـهاشم  ناوـت  یم  مالـسلا ،  هیلع  نینمؤـملاریما ،  زا  يرگید  مـالک  رد  ار  هدـش 
تجهنل هجهن ،  قحلا  نم  متکلس  و  هحضو ،  نم  قیرطلا  متذخا  و  هعضوم ،  نم  ریخلا  مترخدا  و  هندعم ،  نم  ملعلا  متـسبتقا  ول  ۀمـسنلاارب ، 

(181  . ) دهاعمال ملـسم و  مکنم  ملظ  لئاع و  مکیف  لاع  ام  و  ادـغر ،  متلکا  و  مالـسالا ،  مکل  ءاضا  و  مالعالا ،  مکل  تدـبو  لبـسلا ،  مکب 
زا ار  ربخ  دیدوب و  هدرک  سابتقا  نآ  ندعم  زا  ار  ملع  رگا  دیرفآ ،  ار  نایمدآ  و  تفاکـشب ،  كاخ )  لد  رد   ) ار هناد  هک  ییادخ  هب  دنگوس 

امـش ياههار  دـیدوب ،  هدومیپ  نآ  نشور  قیرط  زا  ار  قح  هار  دـیدوب و  هتخادرپ  نتفر  هب  هار  نایمزا  دـیدوب و  هدـش  راتـساوخ  نآ  هاـگیاج 
چیه رگید  دیدروخ و  یم  اذغ  یناوارف  هب  تفرگ و  یم  ارف  ار  امش  مالـسا  غورف  دمآ و  یم  دیدپ  رگتیاده  ياه  هناشن  تشگ و  یم  راومه 

 . تفر یمن  متس  یناملسمریغ  ناملسم و  چیه  رب  دنام و  یمن  هنیزه  یب  يدنم  هلئاع 

تاواسم تلادع و  شرتسگ   . 4

دح هب  هک  يروهـشم  ثیدح  قباطم  تسا ،  رـشب  یگدنز  نو  ؤش  همه  رد  تلادع  شرتسگ  يدـهم  تموکح  ياهیگژیو  نیرتمهم  زا  یکی 
هدش زیربل  دادیب  متس و  زا  هک  نآ  زا  سپ  دنک  یم  زیربل  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  ترـضح . . . (  نآ  هدش  لقن  تنـس  لها  هعیـش و  زا  رتاوت 
دارفا یـصوصخ  طباور  هدرک و  ذوفن  زین  اه  هناـخ  نورد  هب  یتح  هک  تسا  هدرتسگ  ریگارف و  ناـنچ  نآ  يودـهم  تلادـع  ( 182  . () دشاب
نیارد مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ماما  هک  نانچ  تسین ،  هتـساخرب  یقوقح  ماظن  چیه  هدهع  زا  هک  يراک  دهدیم ،  رارق  ریثات  تحت  ار  هداوناخ 

 ، يدهم دنگوس  ادخ  هب  ( 183  . ) رقلا رحلا و  لخدی  امک  مهتویب  فوج  هلدع  مهیلع  مئاقلا )   ) نلخدـیل هللا  اما و  و  دـنیامرف . . . :  یم  هراب 
رد دوش .  یم  اه  هناخ  دراو  امرگ  امرـس و  هک  ناـنچمه  دـنک ،  یم  دراو  مدرم  ياـه  هناـخ  ياـیاوز  نیرخآ  اـت  ار  شتلادـع  مالـسلا ،  هیلع 
 ، ۀیوسلاب مسقی  مئاقلا )   ) هناف تسا . . . . :  هدش  نایب  نینچ  ترضح  نآ  تلادع  هنماد  لومـش  مالـسلا ،  هیلع  رقاب ،  ماما  زا  يرگید  تیاور 

راکوکین مدرم ،  همه )   ) نایم دنک و  یم  میـسقت  ربارب  ار ) لاوما   ) مئاق ماما  ( . . . 184  . . . ) رجافلا مهنم و  ربلا  نمحرلا ،  قلخ  یف  لدعی  و 
 ، يدهم ماما  ياناوت  تسد  هب  هک  یتلادـع ،  یعقاو  موهفم  نایب  رد  هرـس ،  سدـق  لحار ،  ماما  دـیامن . . .  یم  راتفر  تلادـع  هب  راکدـب ،  و 
ام هب  هک  تسا  یمهم  هیضق  بحاص ،  ترـضح  تبیغ  هیـضق  دنیامرف :  یم  دریگ ،  یمارف  ار  نیمز  رـسارس  دبای و  یم  ققحت  مالـسلا ،  هیلع 

رـشب مامترد  دوشب ،  ارجا  یعقاو  يانعم  هب  تلادـع  ایند  مامت  رد  هک  یگرزب  راک  وچمه  کـی  يارب  هکنیا  هلمج  نم  دـنامهف ،  یم  یلئاـسم 
 ، دندمآ هک  ایبنا  زا  کیره  رشب .  يارب  تسا  هدرک  هریخذ  ار  وا  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  مالسلا ،  هیلع  دوعوم ،  يدهم  الا  یـسک  هدوبن 
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یمتخ لوسر  یتح  دندشن .  قفوم  نکل  دننکب ،  ملاع  همه  رد  ار  تلادع  يارجا  هک  دوب  نیا  مه  ناشدصقم  دندمآ و  تلادع  يارجا  يارب 
زاـب دوب ،  هدـمآ  رـشب  تیبرت  يارب  دوب و  هدـمآ  تلادـع  يارجا  يارب  دوب و  هدـمآ  رـشب  حالـصا  يارب  هک  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  تبترم ، 

ار رـشب  مامت  وا ،  روهظ  رد  دنک  لیجعت  دنوادخ  هللا  ءاش  نا  دننک ،  روهظ  ناشیا  هک  یتقو  انعم . . .  نیا  هب  دـندشن  قفوم  ناشدوخ  نامزرد 
تلادع نیا  هک  تسین  وچمه  اروج ) تئلمام  دـعب  الدـع  ضرالا  ءالمی   ، ) دـنک یم  تسار  ار  اه  یجک  مامت  دروآ ،  یم  نوریب  طاطحنا  زا 

تسانعم نیا  زا  رتالاب  ریخ ،  اما  تسه  نیا  نآ ،  دنکن  روج  رگید  هک  دشاب  یلداع  تموکح  کی  هن  هک  میمهف ،  یم  نآ  زا  اهام  هک  نامه 
یـسوفن مامت  تسا ،  روج  زا  رپ  دوشب ،  دیاش  رتدب  مه  نیا  زا  نیا ،  زا  دعب  و  نیمز ،  نالا  اروج ) تئلم  ام  دعب  الدـع  ضرالا  المی   ) ینعم . 
فارحنا اهقالخا  رد  دـنادن .  شدوخ  ولو  تسه  یتافارحنا  نآ  رد  مه  لماک  صاخـشا  سوفن  یتح  تسه ،  اهنآ  رد  تافارحنا  دنتـسه  هک 

ناـشیا تسا و  موـلعم  یتاـفارحنا  دـنک .  یم  رـشب  هک  مه  ییاـهراک  رد  تسه و  فارحنا  لاـمعا  رد  تسه ،  فارحنا  دـیاقع  رد  تـسه ، 
ءالمی  : ) دنکب قدص  اعقاو  هک  لادتعا  هب  دـننادرگرب  ار  تافارحنا  نیا  مامت  دـننک و  میقتـسم  ار  اه  یجک  نیا  مامت  هک  نیا  يارب  دـنرومام 

(185  . ) اروج تئلمام  دعب  الدع  ضرالا 

روهظ ياه  هناشن 

یـسایس تـالوحت  یعاـمتجا و  ياهدادـیور  یعیبط ،  ثداوح  اـب  ءادـفلا ،  هلاـنحاورا  مظعـالا ،  هللا  ۀـیقب  ترـضح  نیرخآ ،  حلـصم  روهظ 
هرک تایح  زا  زاس  تشونرـس  ینارود  زاغآ  دـیدج و  يرـصع  هب  دورو  يارب  ناهج  ندـش  هدامآ  زا  ناـشن  همه ،  هک  تسا  هارمه  يرایـسب 

ای اه و  هناشن  هب  ریبعت  دنوش  یم  عقاو  نآ  اب  نامزمه  ای  روهظ و  زا  شیپ  هک  تالوحت  اهدادیور و  ثداوح ،  نیا  عومجم  زا  دـنراد .  كاخ 
هب یکیدزن  ایو  يرودرظن  زا  هدشن و  عقاو  نامز  کی  رد  اه  هناشن  نیا  همه  هک  تشاد  هجوت  دیاب  ار  هتکن  نیا  هتبلا  دوش .  یم  روهظ  میالع 

مهیلع دـمحم ،  لآ  زا  يدرم  روهظ  هب  تراشب  هک  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  ربمایپ  نامز  زا  دـنراد .  تواـفت  رگیدـکی  اـب  روهظ  تقو 
دوخ نانخـس  اه و  هبطخ  رد  اهراب  مالـسلا ،  هیلع  یلع ،  ماما  دـش .  زاغآ  زین  وا  روهظ  ياه  هناشن  نایب  دـش ،  هداد  نامزلارخآ  رد  مالـسلا ، 

ره زین  يدعب  ناماما  دنتخاس .  یم  میظع  دادیور  نیا  هجوتم  ار  اه  نآ  دنداد و  یم  یهاگآ  روهظ  رصع  ياهدادیور  هب  تبـسن  ار  باحـصا 
تاملک تایاور و  زا  هجوت  لباق  يا  هعومجم  اب  هجاوم  ام  نونکا  دنداد .  یم  رادشه  روهظ  ياه  هناشن  هب  تبسن  ار  مدرم  دوخ  هبون  هب  کی 

ام رگا  هدـش و  هراشا  نامزلارخآ  حلـصم  روهظ  میظع  دادـیور  زا  يا  هشوگ  هب  اهنآ  زا  کی  ره  رد  هک  میتسه  مالـسلا ،  مهیلع  نیموصعم ، 
ییایفارغج یعیبط و  یتح  یماظن و  یسایس ،  یعامتجا ،  تیعضو  زا  حضاو  اتبـسن  يریوصت  هب  میناوت  یم  میهد ،  رارق  مه  رانک  رد  ار  اهنآ 

رـصع ره  زا  شیب  هک  ام -  رـصع  رد  روهظ  ياه  هناشن  هب  طوبرم  تایاور  رد  هعلاطم  کـش  نودـب  میباـی .  تسد  روهظ  هناتـسآ  رد  ناـهج 
بجاو مالسلا ،  مهیلع  دمحم ،  لآ  نایعیش  رب  تسارچ و  نوچ و  یب  ياهترورـض  زا  دوش -  یم  ساسحا  روهظ  يارب  یناهج  باهتلا  رگید 

ار شیوخ  تلاسر  ناهج ،  ینونک  تیعـضو  اب  اهنآ  قیبطت  اب  و  دـنهد ،  رارق  هجوت  دروم  ار  روهظ  ياه  هناشن  همه  ماـمت  تقد  اـب  هک  تسا 
 . دنسانشب رتهب 

روهظ ياه  هناشن  يدنب  هتسد 

رامـش نارظنبحاص  زا  یخرب  هک  ییاج  ات  تسا  هدـش  دای  روهظ  ياه  هناـشن  ناونع  هب  یفلتخم  ياهدادـیور  ثداوح و  زا  عباـنم  بتک و  رد 
رابتعا ود  هب  اه  نآ  هک  دسر  یم  رظن  هب  اه  هناشن  نیا  یـسررب  اب  ( 186  . ) دنا هدناسر  دروم  تصـش  زا  شیب  ات  ار  اهدادیور  ثداوح و  نیا 
كالم تسخن  هاگدید  رد  دادیور  هثداح و  عوقو  نامز  رابتعا  هب  دادیور 2 -  هثداح و  عون  رابتعا  هب   - 1 ( 187  : ) دنتسه يدنب  هتسد  لباق 

هرمز رد  ای  تسا  یعامتجا  ثداوح  اهدادیور و  هلمج  زا  هدـش  رکذ  تیاور  رد  هک  يدادـیور  هثداح و  نآ  ایآ  هک  تسا  نیا  يدـنب  هتـسد 
هب نآ  زا  هک  يدادیور  هثداح و  ایآ  هک  تسا  نیا  هتفرگ  رارق  يدنب  هتسد  كالم  هچ  نآ  مود  هاگدید  رد  اما  یعیبط ؟  ياهدادخر  عیاقو و 
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رصع زا  رود  يا  هلصاف  رد  ای  دهد ،  یم  خر  مالسلا ،  هیلع  رصع ،  ماما  روهظ  رـصع  هب  کیدزن  يا  هلـصاف  رد  هدش  دای  روهظ  هناشن  ناونع 
یعامتجا ياهدادیور  ثداوح و   - 1 درک :  میسقت  یلک  هتسدراهچ  هب  ار  روهظ  ياه  هناشن  ناوت  یم  يدنب  هتـسد  ود  نیا  قیفلت  اب  روهظ ؟ 

هتشک ینایفس و  شروشو  مایق  دننام  یعیاقو  هب  ناوت  یم  ثداوح  هنوگ  نیا  يارب  دنهد :  یم  خر  روهظ  رصع  هب  کیدزن  يا  هلصاف  رد  هک 
 : دـنک یم  لقن  نینچ  مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ماما  زا  ۀـبیغلا  باـتک  رد  یـسوط ،  خیـش  درک .  هراـشا  مارحلا  دجـسم  رد  هیکز  سفن  ندـش 

دادیور جنپ  ( 188  . ) ۀیکزلا سفن  لتق  ینامیلا و  جورخ  ءادیبلاب و  فسخلاو  ینایفـسلا ،  ۀحیـصلا و  تامالعلا :  نم  مئاقلا  مایق  لبق  سمخ 
هقطنم رد  نیمز  ندش  هتفاکـش  ینایفـس ،  جورخ  نامـسآ ،  زا  ییادن  نتـساخرب  دور :  یم  رامـش  هب  اه  هناشن  زا  مئاق  نتـساخ  اپ  هب  زا  شیپ 

هب تیاور  نیا  رد  هک  هیکز )  سفن  ندش  هتشک   ) و ینایفس )  جورخ   ) دروم رد  هیکز .  سفن  ندش  هتـشک  نمی و  زا  يدرم  جورخ  ءادیب ، ) )
زا هک  ( 189  ) نایفـس یبا  لا  لسن  زا  تسا  يدرم  ینایفـس )   ) تسا هدمآ  تایاور  رد  هک  نانچ  تفگ :  دیاب  هدـش  رکذ  روهظ  هناشن  ناونع 

دصق هب  هک  ینامز  رد  ماجنارس  ات  دریگ ،  یم  دوخ  طلـست  تحت  ار ،  يدایز  قطانم  هتـشادرب و  شروش  هب  رـس  یلعف  هیروس  نامه  ای  ماش و 
رد وا  نایرکشل  هدش و  هتفاکش  نیمز  دوش  یم  هتفگ  ءادیب )  ) هب نآ  هکم  هنیدم و  نیب  يا  هقطنم  رد  دوش  یم  ناکم  نیا  یهار  هکم  فرصت 

شروش و دـنک ،  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب ،  دـمحم  ماما  زا  ۀـبیغلا  باتک  رد  ینامعن  هک  یتیاور  قباطم  ( 190  . ) دـنور یم  ورف  نیمز  لد 
 ، وا هک  تفگ  دیاب  هیکز )  سفن   ) دروم رد  اما  ( 191  . ) دوش یم  عقاو  لاس  کی  رد  مالسلا ،  هیلع  يدهم ،  ترضح  مایق  ینایفـس و  نایغط 
 . دوش یم  هتـشک  میهاربا  ماقم  نکر و  نیب  رد  مارحلا و  دجـسمرد  هک  تسا  مالـسلا ،  هیلع  نسح ،  ماما  دالوا  زا  يدرم  تاـیاور ،  ریبعت  هب 
رد دیفم  خیش  هک  نانچ  و  ( 192) دیآ یم  رامـش  هب  ءادفلا ،  هلانحاورا  نسحلا ،  نب  تجح  روهظ  یمتح  ياه  هناشن  زا و  دادیور  نیا  عوقو 

هلـصاف بش  هدزناپ  زا  شیب  مئاق  مایق  درف و  نیا  ندـش  هتـشک  نایم  تسا .  هدرک  لقن  مالـسلا ،  هیلع  رقاب ،  دـمحم  ماما  زا  داشرالا ،  باـتک 
زین نمی  زا  يدرم  ماش ،  رد  ینایفـس  مایق  اب  نامزمه  تایاور ،  لقن  هب  هک  تفگ  دـیاب  زین  ینامی )   ) جورخ دروم  رد  اما  ( 193  . ) دوش یمن 
یم دنلب  وا  هک  یمچرپ  اهمایق و  نیرت  حیحـص  وا  مایق  دناوخ و  یم  ارف  میقتـسم  قیرط  قح و  يوس  هب  ار  مدرم  دـنک و  یم  زاغآ  ار  یتکرح 
خر روهظ  رـصع  زا  رود  يا  هلـصاف  رد  هک  یعاـمتجا  ياهدادـیور  ثداوح و   - 2 ( 194  . ) دوب دـهاوخ  اه  مچرپ  نیرت  شخبتیادـه  دـنک 

کی هب  هدوبن و  کیدزن  مئاق  مایق  نامز  هب  نامز  رظن  زا  لوا  هتـسد  فـالخرب  یعاـمتجا ،  ياهدادـیور  ثداوح و  زا  مود  هتـسد  دـنهدیم : 
مهیلع موصعم ،  ناماما  هلآو ،  هیلع  هللا  یلـص  مرکا ،  ربمایپ  راتفگ  قدـص  رب  یناشن  دـنیآ ،  باسح  هب  روهظ  تمالع  هچ  نآ  زا  شیب  ریبعت 
دادیور کی  نید  نایاوشیپ  ریاس  ای  مرکا و  ربمایپ  یتقو  رگید  ترابع  هب  دنتسه .  مالـسلا ،  هیلع  دمحم ،  لا  مئاق  روهظ  دروم  رد  مالـسلا ، 

 ، مینکیم هدـهاشم  ار  ثداوح  نیا  عوقو  دوخ  مشچ  هب  ام  دـننک و  یم  ینیب  شیپ  شیوخ  رـصع  زا  لاس  دـص  دـنچ  هلـصاف  رد  ار  یعامتجا 
ینامزرد اهنآ  عوقو  هک  یعیاقو  ریاس  رد  کش  هزاجا  دوخ  هب  هدرک و  ادیپ  نیقی  تیرشب  ملاع  یجنم  روظ  هب  دوخ  داقتعا  رد  شیپ  زا  شیب 

ققحت تساک ،  مک و  یب  نید  نایاوشیپ  مالک  هک  دوش  یم  ملـسم  اـم  رب  و  میهد ،  یمن  تسا ؛  هدـیدرگ  ینیب  شیپ  مئاـق  ماـیق  هب  کـیدزن 
ینب تلود  رارقتـسا  هیما و  ینب  تلود  لاوز  هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا ،  هیلع  رقاب ،  دـمحم  ماما  زا  دوخ  باتک  رد  ینامعن  تفاـی .  دـهاوخ 

 ، مالـسلا هیلع  رقاب ،  دـمحم  ماما  هک  مینک  هجوت  هتکن  نیا  هب  یتقو  ( 195  . ) دـهدیم خر  مئاق  روهظ  زا  لبق  رد  هک  تسا  یعیاقو  زا  ساـبع 
مالک هک  دوش  یم  نشور  عوضوم  نیا  ام  يارب  دنا ؛ هدومن  تافو  یـسابع  تلود  ندمآ  راک  يور  يوما و  تلود  لاوز  زا  لبق  لاس  هدـجه 

 ، موصعم ناماما  و  هلآو ،  هیلع  هللا  یلـص  مرکا ،  ربمایپ  زا  هک  ییاهتیاور  رد  تسا .  هدش  رداص  یهلا  ملع  ساسارب  يدـیدرت  چـیه  یب  همئا 
هدیدرگ ینیب  شیپ  ءادفلا ،  هلانحاورا  يدهم ،  مایق  زا  لبق  رد  یفلتخم  یعامتجا  ياهدادیور  ثداوح و  عوقو  هدیسر  ام  هب  مالسلا ،  مهیلع 

هچ نآ  اب  ار  هدش  ینیب  شیپ  عقاو  میناوت  یم  یتحار  هب  هدش و  ملسم  ام  رب  اه  نآ  زا  يرایسب  عوقو  یخیرات  ياهباتک  دانسا و  یـسررب  اب  هک 
يا هلـصاف  رد  هک  یعیبط  ياهدادیور  ثداوح و   - 3 ( 196  . ) میهد قیبطت  تسا  هدش  تبث  زین  خـیرات  ياهباتک  رد  هدـش و  عقاو  جراخ  رد 

 ، دـهد یم  خر  مالـسلا ،  هیلع  رظتنم ،  يدـهم  ماـیق  زا  یمک  هلـصاف  رد  هک  ثداوح  نیا  زا  یکی  دـنهد :  یم  خر  روهظ  رـصع  هب  کـیدزن 
رد یسوط  خیش  قودص و  خیش  ینامعن ،  دناسر ،  یم  نایناهج  مامت  شوگ  هب  ار  مئاق  ترضح  مان  هتـساخرب و  نامـسآ  زا  هک  تسا  ییادن 
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ماما زا  دوخ  دنـس  هب  ینامعن  مینک .  یم  هدنـسب  اهنآ  زا  یکی  رکذ  هب  ام  هک  دـنا  هدرک  لقن  دروم  نیا  رد  ار  يدایز  تایاور  دوخ  ياـهباتک 
یلا مالسلا ،  هیلع  لیئربج ،  ۀحیص  یه  هللا ،  رهش  ناضمر ،  رهش  یف  الا  نوکتال  ۀحیـصلا  دنک :  یم  لقن  نینچ  مالـسلا ،  هیلع  رقاب ،  دمحم 

ظقیتسا و الا  دقار  یقبیال  برغملاب .  نم  قرشملاب و  نم  عمـسیف  مالـسلا ،  هیلع  مئاقلا ،  مساب  ءامـسلا  نم  دانم  يدانی  لاق :  مث  قلخلا ،  اذه 
يادن نآ  ( 197  . ) باجاف توصلا  کلذـب  ربتعا  نم  هللا  محرف  توصلا ،  کلذ  نم  اعزف  هیلجر  یلع  ماق  ـالا  دـعاق  ـال  و  دـعق ،  ـالا  مئاـقال 

مان دوش و  یم  هداد  رـس  مدرم  هب  باطخ  هک  تسا  لیئربج  زا  ادن  نآ  تسادخ ،  هام  هک  ناضمر  هام  رد  رگم  تساوخ  دـهاوخنرب  ینامـسآ 
تـشحو زا  دینـش .  دـنهاوخ  ار  ادـن  نآ  برغ  هب  ات  قرـش  زا  نیمز  نانکاس  همه  هک  اج  نآ  ات  دزاس ،  یم  زادـنا  نینط  اج  همه  رد  ار  مئاـق 

 ، هتـسشن نیمز  رب  سکره  دوش و  یم  نتـسشن  هب  راچان  هداتـسیا ،  اپ  رب  سکره  هدش و  رادـیب  هتفر  ورف  باوخرد  سکره  ادـن  نآ  ندـینش 
يرگید یعیبط  عیاقو  هلمج  زا  دیوگ .  خساپ  نآ  هب  دونـشب و  ار  ادـن  نیا  هک  داب  یـسک  رب  یهلا  تمحر  سپ  دزیخ .  یم  رب  ياج  زا  هاگانب 

دیـشروخ یگتفرگ و  هاـم  زا  یعوـن  تسا ،  هدـش  هراـشا  نآ  هب  اـم  تاـیاور  رد  دـهد و  یم  خر  تیرـشب  ملاـع  یجنم  ماـیق  زا  لـبق  رد  هک 
زین دروم  نیا  رد  دوشیم .  ناسانـش  هراتـس  مامت  باسح  نتخیر  مه  رب  ثعاب  هتـشادن و  هقباـس  نیمز  هرک  لوط  ماـمترد  هک  تسا  یگتفرگ 
هیلع رقاب ،  دـمحم  ماما  زا  دوخ  باتک  رد  وا  مینک :  یم  رکذ  ینامعن  زا  لقن  هب  ار  اهنآ  زا  یکی  اهنت  هک  تسا  هدـش  رکذ  يددـعتم  تایاور 

 : ضرالا یلا  مدآ  طبه  ذـنم  انوکت  مل  مالـسلا ،  هیلع  مئاقلا ،  مایق  لـبق  ناـنوکت  ناـتیآ  دـندومرف :  شترـضح  هک  دـنک  یم  لـقن  مالـسلا ، 
نامز زا  هک  دراد  دوجو  مئاق  روهظ  زا  لـبق  رد  هناـشن  ود  ( 198  . . . ) هرخآ یف  رمقلا  و  ناضمر ،  رهـش  نم  فصنلا  یف  سمـشلا  فسکنت 

مزال تسا .  هام  نیا  رخآ  رد  هام  نتفرگ  يرگید  ناضمر و  هام  همین  رد  دیـشروخ  نتفرگ  یکی  تسا ،  هتـشادن  هقباـس  نیمز  هب  مدآ  طوبه 
یگتفرگ هام  الومعم  ناسانش  هراتـس  باسح  هب  هک  تسا  نیا  یگتفرگدیـشروخ  یگتفرگ و  هام  نیا  ندوب  بیجع  تلع  هک  تسا  رکذت  هب 

باسح هثداح  نیا  عوقو  ببـس  هب  هک  هدمآ  تایاور  رد  مه  لیلد  نیمه  هب  دـهد و  یم  خر  هام  رخاوا  رد  یگتفرگ  دیـشروخ  هام و  همینرد 
رد دـنهد :  یم  خر  روهظ  رـصع  زا  رود  يا  هلـصاف  رد  هک  یعیبـط  ياهدادـیور  ثداوـح و   - 4 ( 199  . ) دزیر یم  مه  هب  ناسانـش  هراـتس 

تارف و دور  ناـیغط  هب  ناوت  یم  هنومن  يارب  هک  هدـش  هراـشا  یعیبط  ياهدادـیور  ثداوح و  هنوگ  نیا  زا  یفلتخم  ياـه  هنومن  هب  تاـیاور 
هقباس نآ  زا  لـبق  هک  ناوارف  ياـهناراب  لوزن  و  ( 201  ) نوخ گنر  هب  ییاـهخلم  موجه  ( 200  ، ) هفوک ياه  هچوک  رد  بآ  ندـش  يراـج 
روهظ ياه  هناشن  ناونع  هب  هک  ییاهدادیور  ثداوح و  زا  یخرب  عوقو  تایاور ،  حیرصت  هب  هک ،  تسا  ینتفگ  درک .  هراشا  ( 202  ) هتشادن
عوقو دزرو ،  یم  دیکات  نادب  زین  ینامعن  هک  نانچ  اما ،  تسا .  یعطق  ریغ  طورـشم و  رگید  یخرب  عوقو  ملـسم و  یمتح و  دنا ،  هدش  رکذ 

زا نامـسآ  زا  ییادن  نتـساخرب  هیکز و  سفن  ندش  هتـشک  ءادیب ،  هقطنم  رد  نیمز  ندش  هتفاکـش  ینامی ،  ینایفـس و  جورخ  دننام  یثداوح 
 . تسا ریذـپان  هشدـخ  مکحم و  رایـسب  اهنآ  تادنتـسم  لیالد و  هدوب و  مالـسلا ،  مهیلع  دـمحم ،  لآ  مئاق  مایق  موتحم  یعطق و  ياه  هناشن 

(203)

مئاق نارای 

حیضوت

هک دنهاوخ  یم  دنوادخ  زا  هراومه  دوخ  ماشو  حبـص  ياهزاین  زار و  رد  مالـسلا ،  هیلع  رمالا ،  بحاص  ترـضح  مودـق  نارظتنم  نایعیش و 
هل ددجا  ینا  مهللا  دننز :  ریـشمش  ترـضح  نآ  باکررد  هک  دنک  اطع  ار  قیفوت  نیا  نانآ  هب  دهد و  رارق  ماما  نآ  ناروای  هلمج  زا  ار  نانآ 

هراصنا و نم  ینلعجا  مهللا  ادبا .  لوزاال  اهنع و  لوحاال  یقنع  یف  هل  ۀعیب  ادقع و  ادهع و  یتایح  مایا  نم  تشعام  اذه و  یموی  ۀحیبص  یف 
هـتدارا و یلا  نیقباـسلا  هـنع و  نیماـحملا  هیهاوـن و  هرماوـال و  نـیلثتمملا  هجئاوـح و  ءاـضق  یف  هـیلا  نیعراـسملا  هـنع و  نیباذــلا  هناوـعا و 

ترـضح نآ  زا  هک  ار  یتعیب  نامیپ و  دهع و  میناگدنز ،  نارود  مامت  وزور  نیا  دادماب  رد  نم  ایادـخ ! راب  ( 204  . ) هیدی نیب  نیدهشتسملا 
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ناراداوه و نارای و  زا  ارم  ایادخ  راب  منامب .  رادیاپ  نآ  رب  مدرگنرب و  نامیپ  دهع و  نآ  زا  زگره  هک  منک ؛  یم  دیدجت  وا  اب  مراد  ندرگرب 
دوجو زا  ناگدننک  تیامح  وا و  یهاون  رماوا و  زا  ناگدننک  تعاطا  وا و  ياه  هتـساوخ  ماجنا  یپ  رد  ناگدنباتـش  ترـضح و  نآ  ناعفادم 

 ، تساوـخرد وزرآ و  نـیا  يارو  رد  اـما  هد .  رارق  وا  روـضح  رد  ناگدـش  دیهـش  وا و  ياـه  هتــساوخ  يوـس  هـب  ناگدـنریگ  یــشیپ  وا و 
دنبای یم  تسد  رتسگ  تلادع  ماما  نآ  یهارمه  ضیف  هب  یناسک  هچ  دننایک و  مئاق  نارای  هک :  نیا  دننام  تسا  حرطم  زین  دنچ  ییاهـشسرپ 
تسد نیا  زا  رگید  ياهشسرپ  و  دنرادروخرب ؟  يا  هتسجرب  ياهیگژیو  هچ  زا  دنوش ؟  یم  هدیزگرب  هنوگچ  تسا و  رفن  دنچ  اهنآ  دادعت   ؟

؟  دنرادروخرب یمسج  یحور و  لیاصخ  اهیگژیو و  هچ  زا  مئاق  نارای  هک :  مینکیم  عورش  شسرپ  نیا  اب  ادتبا  . 

مئاق نارای  ياهیگژیو  لاصخ و   . 1

نیا رد  نانچ  هتخادرپ و  مالسلا ،  هیلع  مئاق ،  نارای  ياهیگژیو  لاصخ و  فیصوت  هب  يددعتم  تایاور  رد  ماالسلا ،  مهیلع  موصعم ،  ماماما 
تیاور دنبای .  تسد  ترـضح  نآ  نارایزا  نشور  يریوصت  هب  دنناوت  یم  یتحار  هب  ناابطاخم  هک  دنا  هتفگ  نخـس  تفارظ  تقد و  اب  هنیمز 

و مالـسلا ،  هیلع  مئاقلا ،  یلا  رظنا  یناک  دـناسر .  یم  تابثا  هب  ار  اعدا  نیا  یتسرد  هدـش ،  لـقن  مالـسلا ،  هیلع  قداـص ،  ماـما  زا  هک  ریز ، 
نابهر راهنلاب ،  ثویل  مههابجب ،  دوجسلا  رثا  دق  مهبایث ،  تقلخ  مهداوزا و  تینفدق  ریطلا ،  مهـس  ؤر  یلع  ناک  ۀفوکلا  فجن  یف  هباحـصا 
یلاعت هللا  مهفـص  دـق و  قفانم و  وا  رفاک  الا  مهنم  ادـحا  لتقتال  الجر ،  نیعبرا  ةوق  مهنم  لجرلا  یطعی  دـیدحلا ،  ربز  مهبولق  ناـک  لـیلاب ، 

منیب یم  ار  وا  نارای  و  مالـسلا ،  هیلع  مئاق ،  هک  اـیوگ  ( 206 (( . ) 205  ) نیمـسوتملل تایآل  کلذ  یف  نا   : ) هلوقب زیزعلا  هباتک  یف  مسوتلاـب 
هدش هنهک  اهنآ  ياه  هماج  هتفرگ ،  یتساک  اهنآ  ياه  هشوت  دننک .  یم  زاورپ  اهنآ  رـسرب  یناگدنرپ  هدرک و  عامتجا  هفوک )   ) فجن رد  هک 

( راوتسا مکحم و   ) نهآ ياه  هراپ  دننام  ناشیاهلد  دنا .  بش  نادهاز  زور و  ناریش  اهنآ  تسا .  هتسب  شقن  اهنآ  یناشیپ  رب  هدجـس  ناشن  و 
یلاعت دنوادخ  قفانم .  ای  رفاک  تسد  هب  رگم  دوش  یمن  هتـشک  اهنآ  زا  کی  چیه  دنتـسه .  اراد  ار  درم  لهچ  ناوت  اهنآ  زا  مادک  ره  تسا و 

لها يارب  باذـع )   ) نیا رد   : ) دـیامرف یم  هک  اـج  نآ  تسا .  هدرک  داـی  ینیبزیت  تریـصب و  لـها  ناونع  اـب  اـهنآ  زا  دوخ  زیزع  باـتک  رد 
زا یخرب  هک  تسا  هدش  هدرمشرب  ترـضح  نآ  نارای  يارب  يددعتم  ياهیگژیو  لیاصخ و  تایاوررد  تسا . )  هتفهن  ییاه  هناشن  تریـصب 

فلا تسا .  ناشیا  یحور  یقالخا و  لیاصخ  اهیگژیو و  هب  طوبرم  رگید  یخرب  ینامـسج و  يرهاظ و  تافـص  اهیگژیو و  هب  طوبرم  اهنآ 
اب رتزراب و  همه  زا  یگژیو  کی  هدـش  هدرمـشرب  رظتنم  ماما  نارای  يارب  هک  ییاهیگژیو  همه  نایم  رد  تفگ  ناوتب  دـیاش  یحور  لاـصخ  - 
اج نآ  تسا .  هدش  هراشا  اهنادب  میرک  نآرق  رد  هک  دنتسه  ادخ ) ناتسود   ( ) هللا ءایلوا   ) لماک قادصم  اهنآ  هک  نیا  نآ  تسا و  رت  تیمها 

یمن نیگمغ  تسین و  یمیب  ادخ  ناتسود  رب  هک  دیـشاب  هاگآ  ( 207  . ) نونزحی مه  مهیلع و ال  فوخ  هللا ال  ءایلوا  نا  ـالا  دـیامرف :  یم  هک 
ۀعیـشل یبوط  دـننک :  یم  نایب  نینچ  ار  مالـسلا ،  مهیلع  دـمحم ،  لآ  مئاق  نایعیـش  لاصخ  یتیاور  رد  مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ماما  دـنوش . 

هب اشوخ  ( 208  . ) نونزحی مه  مهیلع و ال  فوخال  نیذلا  هللا  ءایلوا  کئلوا  هروهظ ،  یف  هل  نیعیطملا  هتبیغ و  ییف  هروهظل  نیرظتنملا  انمئاق 
هک اهنامه  دنتسه ،  ادخ  ءایلوا  نانآ  وا ،  رادربنامرف  شروهظ  ماگنه  رد  دنتـسه و  وا  روهظ  رظتنم  شتبیغ  نامز  رد  هک  مئاق ،  نایعیـش  لاح 

نیگهودـنا زیچ  چـیه  زا  دـهدن و  هار  لد  هب  یـسرت  زیچ  چـیه  زا  یناسنا  هکنیا  دـنوش .  یم  نیگهودـنا  هن  دریگ و  یم  ارف  ار  اهنآ  سرت  هن 
کی هک  تسا  يا  هبترم  نیرتالاب  یمدآ و  لامک  جوا  نیا  دشیدنین و  ادخ  هب  زج  دنیب و  ادخ  زج  هک  تسا  ریذـپ  ناکما  ینامز  اهنت  دوشن ، 

هللا عمجیف  دیامرف . . . . :  یم  مالـسلا ،  هیلع  يدـهم ،  نارای  فصو  رد  زین  مالـسلا ،  هیلع  یلع ،  ماما  دـبای .  تسد  نادـب  دـناوت  یم  ناسنا 
باحـصا ةدع  یلع  مهیف ،  لخدی  دحاب  نوحرفیال  و  دحا ،  یلا  نوشحوتـسیال  مهبولق  نیب  هللا  فلوی  باحـسلا ،  عزقک  عزق  اموق  هل  یلاعت 

هراپ هکنانچمه  دروآ ،  یم  درگ  وا  يرای )   ) ياربار یمدرم  یلاعت  دـنوادخ  ( 209  . . . ) نورخالا مهکردیال  نولوالا و  مهقبـسی  مل  ردب ، 
زا و  دنوش .  یمن  ناسرت  سک  چیه  زا  اهنآ  دنک .  یم  کیدزن  مه  هب  ار  نانآ  ياهلد  دـنوادخ  دـندنویپ .  یم  مه  هب  هدـمآ و  درگ  ربا  ياه 

تقبـس اهنآ  زا  ناینیـشیپ  زا  سک  چیه  تسا .  ردب  باحـصا  دادعت  نامه  اهنآ  دادعت  دندرگ .  یمن  نامداش  ددنویپب  اهنادـب  یـسک  هک  نیا 
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روشک و و  مالسلا ،  هیلع  رـصع ،  ماما  نارای  دادعت  هرابرد  هک  یلـصفم  ياهتیاور  زا  دسریمن .  اهنآ  هب  ناگدنیآ  زا  سک  چیه  دریگ و  یمن 
عوضوم ( 210  . ) دنتسه نیمز  يور  ماوقا  همه  ياهنیرترب  اهتلم و  همه  لئااضف  هراصع  اهنآ  هک  دیآ  یم  رب  نینچ  هدش ،  لقن  اهنآ  نیمزرس 

ۀئامثالث و ماقملا  نکرلا و  نیب  مئاقلا  عیابی  دوش :  یم  هدافتسا  زین  هدش  لقن  مالسلا ،  هیلع  رقاب ،  دمحم  ماما  زا  هک  ریز  تایاور  زا  هدش  دای 
هب يدنا ،  دصیس و  ( 211  . . . ) قارعلا لها  نم  رایخالا  و  ماشلا ،  لها  نم  لادـبالا  و  رـصم ،  لها  نم  ءابجنلا  مهیف  ردـب ،  لـها  ةدـع  فین 

يراکزیهرپ حلاص و  نادرم  رـصم ،  لها  زا  ءابجن )  ) یناگدیزگرب اهنآ  نایم  رد  دننک .  یم  تعیب  مئاق  اب  ماقم  نکر و  نیب  ردب ،  لها  ددـع 
يراکزیهرپ يوقت و  هجرد  نیرتالاب  رد  هکنانچمه  مئاق  نارای  دـنراد .  دوجو  قارع  لها  زا  رایخا )  ) ینادرم کین  ماش و  لـها  زا  لادـبا )  )

هتـشگ باریـس  دیاب ،  هکنانچ  ینید ،  تفرعم  یهلا و  تمکح  ماج  زا  هتفرگ و  رارق  هجرد  نیرتالابرد  زین  یملع  لامک  رظن  زا  دنراد ،  رارق 
 : . دننکیم فیصوت  نینچ  ار  نامزلارخآ  دوعوم  نارای  یملع  لامک  لضف و  بتارم  ییابیز  نانخس  رد  مالسلا ،  هیلع  یلع ،  نایب ،  ریما  دنا . 
دعب ۀـمکحلا  ساک  نوقبغی  و  مهعماسم ،  یف  ریـسفتلای  یمری  و  مهراصبا ،  لـیزنتلاب  یلجت  لـصنلا ،  نیقلاذحـش  موق  اـهیف  نذحـشیل  مث  . . 

نآرق رون  هب  اهنآ  ياه  هدید  ار ،  ریشمش  رگنهآ  نداد  لقیص  دننام  دنوش .  یم  یلقیـص  اه  هنتف  نآ  رد  یهورگ  سپ  ( . . . 212  . ) حوبصلا
هدیـشون مه  دادماب  رد  هک  نیا  زا  دعب  دـنناشونب ،  اهنآ  هب  ار  تمکح  ماج  بش ،  رد  دوش .  هتفرگ  اج  ناشیاهـشوگ  رد  ریـسفت  هداد و  الج 

اهنآ ربارب  رد  تانئاک  همه  هک  دنراد  رارق  تفرعم  ملع و  يوقت و  دهز و  زا  يا  هبترم  نانچ  رد  مئاق ،  نارای  هک  نیا  مالک  هصالخ  دنـشاب . 
هیلع رقاب ،  دـمحم  ماما  زا  هدـش  لقن  تیاور  رد  هک  نانچ  دـنکیم .  راختفا  اـهنآ  دوجو  هب  نامـسآ  نیمز و  و  دـنروآ ،  یم  دورف  میلـست  رس 
یتح مهل ،  عیطم  وه  الا و  یش  نم  سیل  نیقلاخلا ،  نیب  امباوطاحا  دق  مئاقلا و  باحصاب  یناک  تسا :  هدش  حیرـصت  هتکن  نیا  هب  مالـسلا ، 

باحصا نم  لجر  مویلا  یبرم  لوقت :  و  ضرالا ،  یلع  ضرالا  رحتفت  یتح  یـش ،  لک  یف )   ) مهاضر بلطت  ریطلا  عابـس  و  ضرالا ،  عابس 
یم ورف  میلست  رس  اهنآ  ربارب  رد  زیچ  همه  دنا .  هدیدرون  رد  ار ) ناهج   ) برغ قرـش و  هک  منیب  یم  ار  مئاق  نارای  هک  ییوگ  ( 213  . ) مئاقلا
یم هدرک و  ناهابم  رگید  يا  هعطق  هب  نیمز  زا  يا  هعطق  دنتـسه .  اهنآ  نتخاـس  دونـشخ  لاـبند  هب  نامـسآ  نیمز و  ناگدـنرد  یتح  دروآ . 

یمـسج و تافـص  رظن  زا  مالـسلا ،  هیلع  يدهم ،  نارای  ینامـسج  ياهیگژیو  ب -  درک .  رذگ  نم  زا  مئاق  نارای  زا  يدرم  زورما  دـیوگ : 
يرهاظ فاصوا  هب  هک  یتایاور  زا  يدادعت  هب  اجنیا  رد  تسین .  اهنآ  اب  هلباقم  يارای  ار  یـسک  دنتـسه و  راگزور  دمارـس  زین  یندـب  يورین 

هیلع مئاق ،  نارای  یندب  تردق  یمـسج و  ناوت  فصورد  مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ماما  مینک :  یم  هراشا  دـنا ،  هتخادرپ  ترـضح  نآ  نارای 
هیلع مئاقلا ،  ةوقب  اینمت  الا  ( 214 () دیدش نکر  یلا  يوآ  وا  ةوق  مکب  یل  نا  ول   : ) مالـسلا هیلع  طول ،  لوقی  ناک  ام  دـیامرف :  یم  مالـسلا ، 

دیدحلا لابجب  اورم  ول  و  دیدحلا ،  ربز  نم  دشال  هبلق  نا  و  الجر ،  نیعبرا  ةوق  یطعی  مهنم  لجرلا  ناف  هباحـصا  ةدش  الا  رکذ  و ال  مالـسلا ، 
یم یتردـق  امـش  ربارب  رد  شاـک   : ) دومرف یم  هک  مالـسلا ،  هیلع  طول ،  ( 215  . ) لج وزع  هللا  یـضری  یتح  مهفویـس  نوفکیال  اهوعطقل ، 

وا نارای  يراوتسا  تردق و  دای  هب  و  مالسلا ،  هیلع  مئاق ،  ناوت  ورین و  يوزرآ  رد  مربب )  هانپ  راوتسا  یهاگ  هیکت  هب  متسناوت  یم  ای  متـشاد ، 
نهآ زا  ییاههوک  هب  رگا  تسا .  نهآ  ياه  هراپ  زا  رتمکحم  اـهنآ  بلق  هدـش و  هداد  درم  لـهچ  تردـق  اـه  نآ  زا  مادـک  ره  هب  اریز  دوب . 
دوش دونشخ  لج ،  زع و  دنوادخ  هک  ینامز  رگم  دتسیا  یمن  زاب  تکرح  زا  نانآ  ياهریشمش  دننک و  یم  رب  اج  زا  ار  اه  نآ  دننک  دروخرب 

.

مئاق نارای  دادعت   . 2

عوضوم نیا  هب  يددعتم  ياهتیاور  رد  و  دنتسه ؛  رفن  اهنآ 313  هک  تسا  نیا  مالسلا ،  هیلع  رصع ،  ماما  نارای  دادعت  دروم  رد  روهشم  لوق 
یلع مئاقلا  یلا  رظنا  یناک  تسا :  هدرک  لقن  مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ماما  زا  رمع ) نب  لضفم   ) هک ریز  تیاور  هلمج  زا  تسا .  هدـش  هراشا 

 . هقلخ یلع  هضرا  یف  هللا  ماکح  مه  و  ۀیولالا ،  باحصا  مه  و  ردب ،  لها  ةدع  الجر  رشع  ۀثالث  ۀئام و  ثالث  هباحصا  هلوح  ۀفوکلا و  ربنم 
 . دنا هتفرگ  ار  وا  درگ  ردب  لها  ددع  هب  درم  هک 313  یلاح  رد  مینیب  یم  هفوک  دجسم )  ) ربنم رب  ار  مالـسلا )  هیلع   ) مئاق هک  تسا  نیا  لثم 
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نارای هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  رگید  تایاور  هب  هجوت  اب  اما  ( 216  . ) دنیوا قلخ  رب  وا و  نیمز  رد  ادـخ  نامکاح  رواگنج و  نادرم  اهنآ 
ار وا  مالـسلا ،  هیلع  يدهم ،  ترـضح  تکرح  زاغآ  زا  هک  دنتـسه  یناسک  دادعت ،  نیا  هدوبن و  هدـش  دای  دادـعت  هب  رـصحنم  ترـضح  نآ 
هک يا  هتـسجرب  لیاصخ  لیلد  هب  رفن  نیا 313  هک  دنامن  هتفگان  هتبلا ،  دوش .  یم  هدوزفا  دادـعت  نیا  رب  جـیردت  هب  اما  دـننک ،  یم  یهارمه 
 ، مالـسلا هیلع  قداص ،  ماما  زا  هنیمز  نیا  رد  هک  یتیاور  رد  دنراد .  هدهع  رب  ترـضح  نآ  رکـشل  رد  ار  يربهر  یهدنامرف و  شقن  دنراد : 

یلا مهاعد  هللااب و  مهدشان  هسفن و  یلا  سانلا  اعد  و  ربنملا ،  دعـص  جورخلا ،  یف  مئاقلل  لج  زع و  نذا  اذا  تسا :  هدـمآ  نینچ  هدـش ،  لقن 
یتح مالسلا ،  هیلع  لیئربج ،  هلالج ،  لج  هللا  ثعبیف  هلمعب ،  مهیف  لمعی  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  هللا ،  لوسر  ةریسب  مهیفریـسی  نا  و  هقح ، 

نم لوا  اـنا  مالـسلا ،  هیلع  لـیئربج ،  لوـقیف  مالـسلا ،  هیلع  مئاـقلا ،  هربـخیف  وعدـت ؟  یـش  يا  یلا  هل :  لوـقی  مث  میطحلا  یلع  لزنیف  هیتاـی 
فالآ ةرـشع  هباحـصا  متی  یتح  ۀکمب  میقی  هنوعیابیف و  الجر  رـشع  ۀعـضب  ۀئامثالث و  هافاو  دق  هدی و  یلع  حسمیف  كدـی ،  طسبا  کیاعبی 

 ، هتفر ربنم  يالاب  رب  ترـضح  نآ  دـهد  یم  مایق  هزاجا  مئاق  هب  لج  زع و  دـنوادخ  هک  یماـگنه  ( 217  . ) ۀنیدملا یلا  اهنم  ریـسی  مث  سفنا 
مه وا  ات  دـنراد ،  ساپ  ار  شقح  هک  دـهاوخ  یم  اهنآ  زا  هداد و  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  اه  نآ  هاگ  نآ  دـناوخ  یم  ارف  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم 

 . درک یم  راتفر  ترـضح  نآ  هک  دـیامن  راتفر  هنوگنامه  نانآ  اب  دـنک و  يراج  اهنآ  ناـیم  رد  ار  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هریس 
یم مئاق  هب  باطخ  هدمآ و  دورف  میطحرب  لیئربج  دتسرف ،  یم  وا  يوس  هب  ار  مالـسلا ،  هیلع  لیئربج ،  هلالج ،  لج  دنوادخ ،  هاگ  نآ  سپ 

متسه یسک  نیتسخن  نم  دیوگ :  یم  مالـسلا ،  هیلع  لیئربج ،  سپـس  دیوگ  یم  ار  وا  خساپ  مه  مئاق  و  یناوخیم ؟  زیچ  هب  ار  مدرم  دیوگ : 
نآ هاگـشیپ  هب  درم  يدنا  دصیـس و  دشک .  یم  وا  تسد  رب  ار  دوخ  تسد  لیئربج  سپـس  اشگب ! ار  دوخ  ناتـسد  منک :  یم  تعیب  وت  اب  هک 
رفن رازه  هد  هب  شنارای  دادعت  هک  ینامز  ات  دنک  یم  تماقا  هکم  رد  مالسلا ،  هیلع  مئاق ،  نآ  زا  دعب  دننک .  یم  تعیب  وا  اب  هدمآ و  ترضح 

 : میناوخ یم  نینچ  تسا ،  هدش  دراو  هنیمز  نیمه  رد  هک  يرگید  تایاور  رد  دنک .  یم  تکرح  هنیدم  يوس  هب  نانآ  اب  هاگ  نآ  دـسریم و 
ردـب لها  ةدـع  لثم  جرخی  هنا  نولوقیل  مهناف  مالـسلا ،  هیلع  مئاقلا ،  عم  جرخی  مک  مالـسلا ،  هیلع  هللادـبع ،  ابا  ۀـفوکلا  لها  نم  لجر  لاس 

زا هفوک  لها  زا  يدرم  ( 218  . ) فالآ ةرـشع  نم  لقا  ةوقلاولوا  نوکی  ام  و  ةوق ،  یلوا  یف  الا  جرخی  ام  لاق :  الجر  رـشع  ۀثالث  ۀئامثالث و 
هک يدادعت  نامه  دنیوگیم  یخرب  دننک ؟  یم  مایق  مالسلا ،  هیلع  مئاق ،  هارمه  هب  رفن  دنچ  دیسرپ :  ماالـسلا ،  هیلع  قداص )  ماما   ) هللادبعابا

نابحاص یهارمه  اـب  رگم  دـنک  یمن  ماـیق  وا  دومرف :  ترـضح  نآ  دـنزیخ .  یم  رب  وا  هارمه  هب  رفن ،  ینعی 313  دنتـشاد ؛  روضح  ردب  رد 
نیا تیاور  يانعم  دیامرف :  یم  تیاور  نیا  لیذ  رد  یـسلجم  موحرم  دنتـسین .  رفن  رازه  هد  زا  رتمک  تردق  نابحاص  و  ةوق )  یلوا   ) تردق
یم عمج  وادرگ  هب  ترضح  نآ  مایق  يادتبا  رد  هک  دنتسه  یناسک  دادعت  نیا  هکلب  دنـشاب ،  یمن  رفن  رد 313  رصحنم  مئاق  نارای  هک  تسا 

ار هکم  زا  مالسلا ،  هیلع  مئاق ،  جورخ  ترضح  نآ  تسا ،  هدرک  لقن  مالسلا ،  هیلع  قداص ،  مامازا  ریصبوبا  هک  یتیاور  رد  ( 219  . ) دنوش
ةرشع لاق :  ۀقلحلا ؟  مک  و  تلق :  ۀقلحلا .  لمکت  یتح  ۀکم  نم  مئاقلا  جرخیال  دیامرف :  یم  هتسناد و  ناشیا  نارای  دادعت  لیمکت  هب  طونم 

وا درگ  هب  هک  یناسک  دادـعت  هک  ینامز  رگم  دوش  یمن  جراخ  هکم  زا  مئاق  ( 220  . . . . ) هراسی نع  لیئاکیم  هنیمی و  نع  لیئربج  فـالآ ؛ 
وا و تسار  تمـس  رد  لیئربج  رفن ،  رازه  هد  دومرف :  ترـضح  نآ  تسا ؟  رفن  دنچ  دادعت  نیا  مدیـسرپ :  دوش .  لیمکت  دـنا ؛  هدـمآ  عمج 

 . . . دنک و یم  تکرح  وا  پچ  تمس  رد  لیئاکیم 

مئاق نارای  عامتجا  یگنوگچ   . 3

وا درگ  هب  ناهج  رسارس  زا  قشاع  ییاه  هناورپ  نوچ  نارای و  هدرک و  روهظ  هکمرد  صخشم  یتعاس  زور و  رد  مالـسلا ،  هیلع  رـصع ،  ماما 
 : دنشک یم  ریوصت  هب  نینچ  ار  ترضح  نآ  نارای  عامتجا  و  مالسلا ،  هیلع  يدهم ،  روهظ  هظحل  مالسلا ،  هیلع  رقاب ،  ماما  دنوش .  یم  عمج 

یلص اذاف  نایب ،  رون و  تامالع و  هفیـس و  هصیمق و  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  هللا ،  لوسر  ۀیار  هعم  و  ءاشعلا ،  دنع  ۀکمب  يدهملا  رهظی  مث 
 ، باتکلا لزنا  و  ءایبنالا ،  ثعب  ۀجحلا و  ذختا  دقف  مکبر ،  يدـی  نیب  مکماقم  سانلا و  اهیا  هللا  مکرکذا  لوقی :  هتوص  ءالعاب  يدان  ءاشعلا 
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یلع اناوعا  اونوکت  و  تاما ،  ام  اوتیمت  نآرقلاایحا و  ام  اویحت  نا  هلوسر و  ۀعاط  هتعاط و  یلع  اوظفاحت  نا  ائیش و  هب  اوکرـشتال  نا  مکرما  و 
هباتکب و لمعلا  هلوسر و  یلا  هللا و  یلا  مکوعدا  یناف  عادولاب ،  تنذا  اهلاوز و  اهوانف و  اند  دـق  ایندـلا  ناـف  يوقتلا ،  یلع  ارزو  و  يدـهلا ، 
لیللاب و نابهر  فیرخلا ،  عزقک  اعزق  داعیم ،  ریغ  یلع  ردب ،  لها  ةدع  الجر  رـشع  ۀثالث  ۀئامثالث و  یف  رهظیف  هتنـس .  ءایحا  لطابلا و  ۀتاما 

ثعبتف ۀـفوکلا ،  دوسلا  تایارلا  لزنت  مشاه و  ینب  نم  نجـسلا  یف  ناک  نم  جرختـسی  و  زاجحلا ،  ضرا  يدـهملل  هللا  حـتفیف  راهنلاب ،  دـسا 
رد اشع  زامن  ماگنه  يدهم  ( 221  . . . ) نادلبلا هل  میقتـست  هلها و  روجلا و  تیمی  قافالا و  یف  هدونج  يدهملا  ثعبیف  يدهملا ،  یلا  ۀعیبلاب 

ياراد دراد و  دوخ  اب  ار  وا  ریـشمش  نهاریپ و  و  داب ،  شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  ادخ ،  لوسر  مچرپ  هک  یلاح  رد  دنکیم  روهظ  هکم 
یم امـش  دای  هب  ار  ادـخ  مدرم !  يا  دـیامرف :  یم  دوخ  دـنلب  اسر و  يادـص  اب  دروآ  اج  هب  ار  اشع  زامن  یتقو  تسا .  نایب  رون و  اه و  هناـشن 

داتـسرف و ورف  ینامـسآ )   ) باتک تخیگنارب و  ار  ناربمایپ  دیزگرب و  ار  دوخ  تجح  وا  دیا .  هداتـسیا  ادخ  هاگـشیپ  رد  کنیا  امـش  مروآ . 
هک ار  هچ  نآ  دیراد  هگن  هدنز  دینک و  يرادربنامرف  تعاطا و  شا  هداتـسرف  وا و  زا  دیهدن و  رارق  وا  کیرـش  ار  يزیچ  هک  درک  رما  ار  امش 
اریز دیشاب ،  يراگزیهرپ  يوقت و  نابیتشپ  تیاده و  یتسار و  ناراداوه  تسا .  هدناریم  وا  هک  ار  هچ  نآ  دیناریمب  تسا و  هدرک  هدنز  نآرق 

لطاب و كرت  ادـخ و  باتک  هب  لمع  شلوسر و  ادـخ و  هب  ار  امـش  نم  و  تسا .  هدومن  عادو  مالعا  هدـش و  کیدزن  اـیند  لاوز  يدوباـن و 
ربا نوچمه  هک  ردـب ،  ناراـی  رامـش  هب  درم ،  هدزیـس  دصیـس و  هارمه  هب  یلبق ،  رارق  نودـب  وا ،  سپـس  منک .  یم  توعد  وا  تنـس  ياـیحا 

سکره وا  دیاشگ و  یم  يدهم  يارب  ار  زاجح  نیمزرـس  دنوادخ  دنک و  یم  روهظ  دنزور ،  ناریـش  بش و  نادهاز  دنا و  هدـنکارپ  يزییاپ 
تهج هب  ار  یهورگو  دـیآ  یم  دورف  هفوک  رد  هایـس  ياهـشفرد  هاگ  نآ  دزاس .  یم  دازآ  درب ،  یم  رـس  هب  نادـنز  رد  هک  ار  مشاـه  ینب  زا 

نایم زا  ار  ناگشیپ  متس  متس و  هتشاد و  لیسگ  ناهج  رـسارس  هب  ار  دوخ  نایرکـشل  ترـضح  نآ  دنزاس و  یم  هناور  يدهم  يوس  هب  تعیب 
هنوگچ مئاـق  ناراـی  هک  تسا  حرطم  شـسرپ  نیا  لاـح  دـنیآ .  یم  رد  يراکتـسرد  یتسار و  هب  وا  تسد  هب  اهنیمزرـس  همه  دراد و  یم  رب 

ماما دـنزاس ؟  یم  هدامآ  ترـضح  نآ  اب  یهارمه  يارب  ار  دوخ  دـنوش و  یم  رـضاح  هکم  رد  تصرف  نیرتمک  رد  نامز و  کی  رد  یگمه 
 . دـنک یم  يرای  مالـسلا ،  هیلع  مئاق ،  نارای  عامتجا  یگنوگچ  كرد  رد  ام  هب  هک  دـنراد  یبلاـج  ریبعت  هنیمز  نیا  رد  مالـسلا ،  هیلع  یلع ، 

دسرب نآ  تقو  نوچ  ( 222  . ) فیرخلا عزق  عمتجی  امک  هیلا  نوعمتجیف  هبنذب ،  نیدلا  بوسعی  برـض  کلذ  ناک  اذاف  دـیامرف :  یم  ناشیا 
درگ زییاپ  لصف  رد  ربا  ياه  هراـپ  هک  ناـنچ  دـنیآ ،  درگ  راوگرزب  نآ  دزن  سپ  ددرگ .  اـجرب  اـپ  رقتـسم و  نید  ياوشیپ  راوگرزب و  ياـقآ 

نتسویپ مه  هب  عامتجا و  تعرـس  زا  ناشن  يزییاپ  ياهربا  ندش  عمج  هب  ترـضح  نآ  نارای  ندش  عمج  هیبشت  دندنویپ .  یم  مه  هب  هدمآ و 
ۀثالث ۀئامثالث و  مئاقلا  باحصا  تسا :  هدمآ  هدش  لقن  مالـسلا ،  هیلع  رقاب ،  ماما  زا  هنیمز  نیمه  رد  هک  یتیاور  رد  هک  نانچ  دراد ؛  اه  نآ 

هیف اویف  هشارف ،  یلع  مئان  مهضعب  و  هتیلح ،  هبسنو و  هیبا  مسا  همساب و  فرعی  اراهن ،  باحسلا  یف  لمحی  مهضعب  مجعلا  دالوا  الجر ،  رشع 
هب نانآ  زا  یهورگ  دنتـسه .  برع )  ریغ   ) مجع نادـنزرف  زا  درم  هدزیـس  دصیـس و  مئاق  ناراـی  ( 223  . ) داـعیم ریغ  یلع  ۀـکم  یف  يریف )  )
رد اهنآ  زا  رگید  یهورگ  دنوش .  یم  هتخانش  ناشبـسن  تایـصوصخ  ردپ و  مان  دوخ و  مان  اب  دننک و  یم  تکرح  ربا  هلیـسو  هب  زور  ماگنه 

یتیاور زین  مالـسلا ،  هیلع  قداص ،  ماما  زا  دنوش .  یم  دراو  ترـضح  نآ  رب  هکم  رد  یلبق  رارق  نودب  دنا ،  هدیمرآ  دوخ  رتسب  رد  هک  یلاح 
 ، داعیم ریغ  یلع  ةدحاو  ۀلیل  یف  مهبحاص  یلا  اوفاوت  اذا  ماین  مهحوطـس  روهظ  یلع  ۀعیـشلا  بابـش  انیب  تسا :  هدش  لقن  نومـضم  نیمه  هب 

دزن هب  یلبق  رارق  چـیه  نودـب  بش ،  کـی  رد  دـنا ،  هدـیمرآ  دوخ  ياـهماب  تشپ  رب  هکیلاـح  رد  هعیـش  ناـناوج  ( 224  . ) ۀکمب نوحبـصیف 
رب تلـالد  یگمه  هک  ( 225  ) هباـشم تاـیاور  رگید  تاـیاور و  نیا  زا  دـنوش .  یم  رـضاح  هکم  رد  نادادـماب  هدـش و  هدرب  دوخ  بحاـص 

ددم هب  اهنت  هک  دوش  یم  نشور  دـنراد ،  مارحلا ،  دجـسم  رد  صخـشم  بش  کیرد  مئاق ،  نارای  هدـشن  نییعت  شیپ  زا  یناهگان و  عامتجا 
نامز تدم  رد  دنا  هدش  هدیزگرب  مالـسلا ،  هیلع  يدهم ،  ماما  يرای  يارب  هک  يدارفا  دادعت  نآ  هک  تسا  لاعتم  دنوادخ  دننام  یب  تردـق 

 . دنوش یم  عمج  ترضح  نآ  درگ  هب  ( 226  () ندز مه  رب  مشچ  کی  زا  رتمک  رد   ) تایاور زا  یخرب  ریبعت  هب  ای  یهاتوک و 

مئاق نارای  حالس   . 4
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رب اج  زا  ار  یهوک  هک  اج  نآ  ات  دنراد  رارق  ییالاب  هبترم  رد  یندـب  تردـق  ینامـسج و  ناوت  رظن  زا  مالـسلا ،  هیلع  مئاق ،  نارای  هک  میتفگ 
ناربکتـسم و اـب  هزراـبم  رد  یحالـس  هچ  زا  شناراـی  و  مالـسلا ،  هـیلع  رـصع ،  ماـما  هـک  هدوـب  حرطم  هراوـمه  شـسرپ  نـیا  اـما  دـننکیم . 

تسد هب  يزیچ  هچ  اهنآ  زا  مینیبب  ات  میور  یم  تایاور  غارس  هب  هدش  دای  شسرپ  خساپ  نتفای  يارب  دننک ؟  یم  هدافتـسا  رـصع  ناشکندرگ 
نآ تهابـش  دنزادرپ ،  یم  یهلا  يایبنا  اب  يدهم  ماما  ياهتهابـش  نایب  هب  نآ  رد  هک  یتیاور  نمـض  رد  مالـسلا ،  هیلع  رقاب ،  ماما  دـیآ .  یم 
هیلع هللا  یلص  یفطصملا ،  هدج  نم  ههبش  اما  و  دنرامش . . . . :  یم  رب  نینچ  هلآو ،  هیلع  هللا  یلـص  مرکاربمایپ ،  شراوگرزب  دج  اب  ار  ماما 

بعرلا فیسلاب و  رصنی  هنا  و  تیغاوطلا ،  نیرابجلا و  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  هلوسر ،  ءادعا  هللا و  ءادعا  هلتق  فیـسلاب و  هجورخف  هلآ ،  و 
دـنک و یم  مایق  ریـشمش  اـب  وا  هک  تسا  نیا  داـب ،  شنادـناخ  وا و  رب  دورد  هک  شا ،  هدـیزگرب  دـج  هب  وا  تهابـش  اـما  ( . . . 227  . . . ) و

لد رد  هک   ) یـسرت ریـشمش و  اب  وا  و  دناسر .  یم  لتق  هب  ار  ناشکندرگ  نارگمتـس و  همه  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ ،  لوسر  نانمـشد 
هیلع يدهم ،  ترـضح  هدمع  تهابـش  ود  هب  تیاور  نیا  رد  دوش  یم  هظحالم  هک  نانچ  دـسر . . . .  یم  يزوریپ  هب  دـنکفا ) یم  نانمـشد 

سرتداجیا و هلیـسو  هب  وا  زا  ادخ  ینابیتشپ  تیامح و  يرگید  ریـشمش و  اب  مایق  اهنآ  زا  یکی  هک  هدش  هراشا  ناشراوگرزب  دج  اب  مالـسلا ، 
 : میهد یم  حیضوت  راصتخاب  هدش  دای  ياهتهابش  دروم  رد  عوضوم ،  رتشیب  نتخاس  نشور  يارب  اج  نیا  رد  تسا .  نانمشد  لد  رد  تشحو 
ات دنک ،  یم  مایق  ریشمش  اب  مالسلا ،  هیلع  يدهم ،  ماما  هک  هدش  حیرصت  هتکن  نیا  رب  يرایسب  تایاور  رد  ریشمش  اب  يزوریپ  دربن و  فلا - 

قداص ماما  زا  هک  ریز  تیاور  هب  ناوت  یم  هنومن  يارب  هک  دنا ؛  هدیمان  فیسلا )  بحاص   ) ای و  فیسلاب )  مئاق   ) ار ترـضح  نآ  هک  اج  نآ 
 ، هللا رماب  مئاق  انلک  دومرف :  دوب  هدیسرپ  ناشیا  زا  مئاق )   ) دروم رد  هک  يدرف  خساپ  رد  ترضح  نآ  درک .  هراشا  هدش  لقن  مالـسلا ،  هیلع  ، 
زا سپ  یکی  اـم ،  همه  ( 228  . ) ناک يذـلا  ریغ  رماب  ءاج  فیـسلا  بحاص  ءاج  اذاف  فیـسلا ،  بحاص  یبحی ء  یتح  دـحاو ،  دـعب  دـحاو 

هویـش دنک ،  روهظ  ریـشمش  بحاص  هک  هاگ  نآ  سپ  دنک .  روهظ  ریـشمش  بحاص  هک  نیا  ات  مییادخ ،  رما  مئاق )   ) هدنراد اپ  رب  يرگید ، 
هناحلـسم و هب  هراشا  اهنت  اهریبعت  نیا  ایآ  هک  تسا  حرطم  شـسرپ  نیا  اما  دریگ .  یم  شیپ  رد  تسا ،  هدوب  نآ  زا  شیپ  هچ  نآ  زا  ریغ  يا 
هب ریشمش  اب  اعقاو  ماما  نآ  هتـشاد و  تیعوضوم  تایاور  هنوگنیا  رد  ریـشمش  رکذ  هن ،  هکنیا  ای  دراد ،  يدهم  بالقنا  مایق و  ندوب  زیمآرهق 

نیا رد  هک  يدایز  تایاور  هب  هجوت  یلو  داد  شسرپ  نیا  هب  یعطق  حیرـص و  یخـساپ  ناوتن  دیاش  هچرگا  دزادرپ ؟  یم  ناشکندرگ  اب  دربن 
زا یخرب  هب  اج  نیا  رد  دراد .  یصاخ  هاگیاج  ریـشمش  يودهم  مایق  رد  هک  دهد  یم  ناشن  هدرک و  تیوقت  ار  مود  لامتحا  هدش  دراو  هنیمز 
 ، مالـسلا هیلع  رقاب ،  ماما   . 1 مینک :  یم  هراشا  هدش ،  دای  ناشیا ،  نارای  ترـضح و  نآ  حالـس  ناونع  هب  ریـشمش ،  زا  اهنآ  رد  هک  یتایاور 

يرت یتح  اثالث -  كایا -  مث  كایاف  تایار ،  مه  ریغل  ۀـیار و  سابعلا  ینبل  نا  رباج  ای  دـیامرف :  یم  یفعج )  رباج   ) هب باـطخ  یتیاور  رد 
هللا و لوسر  رفغم  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  هللا ،  لوسر  حالـس  هعم  ماقملا ،  نکرلا و  نیب  هل  عیابی  مالـسلا ،  هیلع  نیـسحلا ،  دـلو  نم  الجر 
ات شاب ،  رذـح  رب  شاب و  رذـح  رب  سپ  ییاهمچرپ ،  نارگید  يارب  تسا و  یمچرپ  ساـبع  ینب  يارب  رباـج ! يا  ( 229  . ) هللا لوسر  فـیس 

یلص هللا ،  لوسر  حالس  دوش .  یم  تعیب  وا  اب  ماقم  نکر و  نیب  هک  ینک  هظحالم  ار  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح ،  نادنزرف  زا  يدرم  هک  ینامز 
 ، يرگید تیاوررد   . 2 تسوا .  اب  ادخ  لوسر  ریـشمش  ادخ و  لوسر  هرز  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ ،  لوسر  دوخهالک  هلآ ،  هیلع و  هللا 

یتح اجره  رهـشا  ۀـینامث  هقتاع  یلع  فیـسلا  درجی  دـنک :  یم  فیـصوت  نینچ  ار  مالـسلا ،  هیلع  مئاق ،  ترـضح  مالـسلا ،  هیلع  رقاب ،  ماما 
هیلع قداص ،  ماـما   . 3 ددرگ .  دونـشخ  ادخ  ات  دـشک  یم  ار ) ادـخ  نانمـشد   ) هداهن شود  رب  ریـشمش  مامت  هام  تشه  ( 230  . ) هللا یـضری 
مـسا فیـس  لک  یلع  لاتقلا ،  فویـس  تلزن  مالـسلا ،  هیلع  مئاقلا ،  ماق  اذا  دـیامرف :  یم  مئاق  ناراـی  یگنج  حالـس  دروم  رد  زین  مالـسلا ، 

زا  ) يدرم مان  ریـشمش  ره  يور  هک  یلاح  رد  دـیآ ،  یم  دورف  دربن  ياهریـشمش  دزیخ ،  اپ  هب  مئاق  هک  یماگنه  ( 231  . ) هیبا مسا  لـجرلا و 
رد مالسلاامهیلع ،  دمحم ،  نب  رفعج  اب  يزور  هک  دنک  یم  لقن  بلغت )  نب  نابا   . ) 4 تسا .  هدش  هتشون  وا  ردپ  مان  و  ترضح )  نآ  نارای 
یف الجر  رـشع  ۀثالث  ۀئامثالثب و  هللا  یتایـس  نابا ،  ای  دومرف :  دوب  هتفرگ  ارم  تسد  هک  یلاح  رد  ترـضح  نآ  مدوب ،  هتـسشن  هکم  دجـسم 
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هیبا مسا  لجرلا و  مسا  فیس  لک  یلع  بوتکم  فویسلا  مهیلع  دعب ،  مهدادجا  مه و ال  ؤابآ  قلخی  مل  هنا  ۀکم  لها  ملعی  اذه ،  مکدجـسم 
زا هورگ )  نآ   ) هک دـنناد  یم  هکم  مدرم  دروآ ،  یم  درگ  امـش  دجـسم  نیمه  رد  درم  دـنوادخ 313 نابا !  يا  ( 232  . . . ) هبـسن هتیلح و  و 

هتـشون شنادناخ  بسن و  ردپ و  مان  صخـش و  مان  نآ  رب  هک  تسا  يریـشمش  اهنآ  زا  کی  ره  اب  دنا .  هدـشن  دـلوتم  اهنآ  ناکاین  ناردـپ و 
ریشمش اب  وا  نارای  و  مالسلا ،  هیلع  مئاق ،  هک  هدش  حیرـصت  اهنآ  رد  هک  تسا  یناوارف  تایاور  زا  یکچوک  شخب  الاب  تایاور  تسا .  هدش 

رطاخ نیا  هب  دیاش  تسا  هدیزگرب  ار  ریـشمش  اهحالـس  همه  نایم  زا  ماما  نآ  ارچ  هک  نیا  اما  دننک .  یم  زاغآ  ار  دوخ  شخب  ییاهر  دربن  ، 
نارگمتـس هک  ییاهحالـس  زا  هدافتـسا  هزادنا  هب  یتح  دشاب ،  ترـضح  نآ  ندرگ  رب  نارگمتـس  زا  يدهع  دهاوخ  یمن  دنوادخ  هک  دـشاب 

تایاور رد  هک  ییاهیگژیو  زا  یکی  دش ،  هتفگ  هچنانچ  نانمـشد  لد  رد  تشحو  داجیا  ب -  دنا .  هدوب  اه  نآ  هدـنروآ  دوجو  هب  راگزور 
یگژیو نامه  ینعی  تسا .  نانمشد  لد  رد  ساره  تشحو و  داجیا  هلیسو  هب  يزوریپ  حتف و  هب  ندیسر  هدش ،  هدرمـش  رب  يدهم  مایق  يارب 

هب میرک  نآرق  زا  يددعتم  تایآ  رد  تشاد .  دوجو  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا ،  ربمایپ  شخب  ییاهر  تکرح  رد  مالـسا و  ردص  رد  هک 
اهنآ هتـساخرب و  وا  هاپـس  مرکا و  لوسر  يرای  هب  ناکرـشم  نارفاک و  لد  رد  تشحو  سرت و  داجیا  اب  دنوادخ  هک  هدش  هراشا  عوضوم  نیا 

مکعم ینا  ۀـکئالملا  یلا  کـبر  یحوی  ذا   . 1 درک :  هراشا  ریز  تاـیآ  هب  ناوت  یم  هنومن  يارب  هک  تسا .  هتخاـس  بلاـغ  ناشنانمـشدرب  ار 
نم درک :  یحو  ناگتشرف  هب  تراگدرورپ  هک  هاگ  نآ  رآ ) دای  هب  و  ( ) 233  . . . ) بعرلا اورفک  نیذلا  بولق  یف  یقلاس  اونمآ  نیذلا  اوتبثف 

تازیهجت نودب  هارمه و  رفن  اب 313  اهنت  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ ،  هک  هدش  لزان  ردب  گنج  نایرج  رد  هیآ  نیا  دنکفا . . .  مهاوخ  اب 
دنوادخ زا  هتشادرب و  نامسآ  رب  رس  هک  دوب  هدش  گنت  ناناملسم  رب  هصرع  نانچ  تفرگ و  رارق  شیرق  زهجم  هوبنا و  رکشل  ربارب  رد  یفاک 

تخادنا اهنآ  نانمشد  لد  رد  یسرت  نانچ  داتسرف ،  ناناملسم  يرای  يارب  ار  هتـشرف  رازه  هکنیا  رب  هوالع  زین  دنوادخ  دندرک و  يرای  بلط 
اوجرخی نا  متننظ  ام  رـشحلا  لوال  مهراید  نم  بااتکلا  لها  نم  اورفک  نیذلا  جرخا  يذلا  وه   . 2 ( 234  . ) دنتشاذگ رارف  هب  اپ  یگمه  هک 

يدـیا مهیدـیاب و  مهتویب  نوبرخی  بعرلا  مهبوـلق  یف  فذـق  اوبـستحی و  مل  ثیح  نم  هللا  مهیتاـف  هللا  نم  مهنوـصح  مهتعناـم  مهنا  اوـنظ  و 
ناشیاه هناخ  زا  دندوب ،  رفاک  هک  ار  باتک  لها  زا  یناسک  راب  نیتسخن  هک  ییادـخ  نآ  تسوا  ( 235  . ) راصبالا یلوا  ای  اوربتعاف  نینموملا 

ناشرادهگن ادخ  ربارب  رد  هک  تسه  نآ  ناوت  ار  ناشیاهراصح  دنتـشادنپ  یم  زین  اهنآ  دنور .  نوریب  هک  دیتشادنپ  یمن  امـش  دنار و  نوریب 
تسد هب  ار  دوخ  ياه  هناخ  هک  نانچ  دنکفا ،  تشحو  ناشلد  رد  دروآ و  تخات  اهنآ  رب  دندرک  یمن  ار  شنامگ  هک  ییوس  زا  ادخ  دشاب . 
دوهی اب  ناناملـسم  دربن  نایرج  رد  هک  هدـش  دای  هیآ  دـیریگب .  تربع  تریـصب  لها  يا  سپ  دـندرک .  یم  بارخ  ناـنموم  تسد  هب  دوخ و 

تردق تکوش و  همه  نآ  اب  ریظن  ینب  هک  دـندرب  یم  نامگ  ناناملـسم  هن  هک  ینامز  دـهد  یم  ناشن  یبوخب  تسا .  هدـش  لزان  ریظن ) ینب  )
نآ اب  اهنآ  رب  دـنناوتب  ناناملـسم  هک  دـنداد  یم  لامتحا  ریظن  ینب  هن  دـنوش و  جراخ  دوخ  نیمزرـس  زا  دـننک و  اهر  ار  دوخ  هناشاک  هناخ و 

یهار يوجتـسج  رد  دوخ  هک  تخادنا  ریظن ) ینب   ) دوهی لد  رد  یتشحو  سرت و  نانچ  دـنوادخ  دـننک ،  هبلغ  وراب  جرب و  تازیهجت و  همه 
میلست رد  دنوادخ ،  يوس  زا  هدش  داجیا  ساره  میب و  ریثات  رب  هاوگ  نیرتهب  نیا  و  ( 236  . ) دنتخادرپ دوخ  ياه  هناخ  بیرخت  هب  رارف  يارب 

رد تسد  نیا  زا  يرگید  تایآ  دیریگب . ) تربع  نادنمدرخ  يا   : ) دیامرف یم  هیآ  نیا  نایاپ  رد  ابیز  هچ  و  تسادخ ،  نانمشد  تسکـش  و 
اه نآ  رد  هک  یتایاور  زا  یخرب  اـما  ( 237  . ) مینک یم  يراددوخ  اهنآ  رکذ  زا  راـصتخا  تیاـعر  تهج  هب  اـم  هک  دراد  دوجو  میرک  نآرق 
 ، دنسر یم  يزوریپ  هب  دنکفا ،  یم  نانمشد  لد  رد  دنوادخ  هک  یمیب  سرت و  اب  وا  نارای  و  مالسلا ،  هیلع  يدهم ،  ترـضح  هدش  حیرـصت 

ضرالا و هل  يوطت  ةرـصنلاب  دیوم  بعرلاب  روصنم  مئاقلا  دـیامرف :  یم  یتیاوررد  مالـسلا ،  هیلع  رقاب ،  دـمحم  ماما   . 1 تسا :  ریز  رارق  هـب 
میب سرت و  اب  مئاق  انامه  ( 238  . ) نوکرشملا هرک  ول  هنید و  هب  لج ،  زع و  هللا ،  رهظی  برغملا و  قرشملا و  هناطلـس  غلبی  زونکلا و  هل  رهظت 

ذوفن و دـنک .  یم  راکـشآ  ار  شیاهجنگ  دوش و  یم  هدـیچیپ  مه  رد  وا  يارب  نیمز  تسا ،  هتـشگ  دـییات  یهلا )   ) ترـصن اب  هدـش و  يرای 
2 دشخب .  یم  هبلغ  ناکرشم ،  لیم  فالخ  رب  ار ،  شدوخ  نید  وا  هلیسو  هب  دنوادخ  دریگ و  یم  رب  رد  ار  ناهج )   ) برغ قرش و  وا  رادتقا 

اهنیمی نع  ارهش و  اهمادق  بعرلا  ریسیف  ءادوسلا ،  هللا  لوسر  ۀیار  رـشنی  تسا :  هدمآ  نینچ  هدش ،  لقن  ماما  نآ  زا  هک  يرگید  تیاور  رد  . 
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تسار و تمس  ور ،  شیپ  زا  هام  کی  هلـصاف  هب  دروآ .  یم  رد  رازتها  هب  ار  ادخ  لوسر  هایـس  مچرپ  ( 239  . . . ) ارهش اهراسی  نع  ارهش و 
دیامرف یم  مالسلا ،  هیلع  يدهم ،  ماما  نایرکشل  نایب  رد  مالسلا ،  هیلع  ماما ،   . 3 دریگ . . . .  یم  ارف  ار  همه  سرت  مچرپ ،  نآ  پچ  تمس 

اب ساره .  نانموم و  ناگتشرف ،  دنک :  یم  يرای  رکشل  هس  اب  ار  وا  دنوادخ  ( 240  . ) بعرلا نینموملا و  ۀکئالملاب و  دانجا :  ۀثالثب  ةدیوی  : 
نانمـشد لد  رد  ساره  بعر و  داجیا  هلیـسو  هب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ،  ربمایپ  يرای  زا  تحارـص  هب  هک  میرک  نآرق  تایآ  هب  هجوت 

رب ناشیا  يزوریپ  بابسا  و  مالسلا ،  هیلع  يدهم ،  ماما  ناایرکشل  زا  ار  ساره  بعر و  هک  یتایاور  هب  تیانع  نینچمه  تسا و  هتفگ  نخس 
هک دـنکفا  یم  ماما  نآ  نانمـشد  لد  رد  یتشحو  سرت و  نانچ  دـنوادخ  روهظ ،  ماـگنه  هب  هک  تفرگ  هجیتن  نینچ  ناوت  یم  دـنا ؛  هدرمش 
هب دـننز  یم  تسد  هک  یلمع  ره  هب  هک  اج  نآ  اـت  دراد ،  یم  زاـب  يودـهم  ماـیق  اـب  هلباـقم  رد  عقومب  تسرد و  يریگ  میمـصت  زا  ار  ناـنآ 

میلست یمالـسا و  بالقنا  يزوریپ  هک  تسا ،  هراشا  لباق  يدادیور  نینچ  ياه  هنومن  مه  رـضاح  رـصع  رد  هتبلا  دوش .  یم  مامت  ناشررض 
زا یثعب  دنمورین  شترا  لباقم  رد  مالـسا  ناگدـنمزر  هدرتسگ  تاحوتف  حالـس و  یب  مدرم  ربارب  رد  توغاط  میژر  حلـسم  نادـند  ات  شترا 

 . تساهنآ نیرتزراب 

راظتنا هشیدنا  يایحا 

حیضوت

ناملسم مدرم  یـسایس  یعامتجا -  تایح  هنحـص  رد  ینوگرگد  ثعاب  اهنت  هن  هرـس ،  سدق  ینیمخ ،  ماما  ترـضح  شخب  ییاهر  بالقنا 
ییانعم ناگژاو  زا  يرایـسب  بالقنا  نیا  تکرب  هب  دیدرگ .  یمالـسا  میهافم  اه و  هژاو  گنهرف  رد  گرزب  یلوحت  ءاشنم  هکلب  دش ،  ناریا 
يرظن ینابم  يرکف و  ینغ  هناوتـشپ  ددم  هب  تما  لحار  ماما  دـندرک .  ادـیپ  هرابود  تایح  هدـش ،  شومارف  میهافم  زا  يرایـسب  دـنتفای و  ون 

دوخ تکربرپ  تایح  لوط  رد  دوب ،  یگتخابدوخ  طاقتلا و  هبئاش  هنوگ  ره  زا  رود  هب  یمالـسا و  لیـصا  نوتم  عباـنم و  رب  ینتبم  هک  دوخ ، 
 ، دوب هقباس  یب  ناریا  ناملسم  مدرم  یگنهرف  يرکف -  تایح  خیرات  رسارس  رد  هک  دز  یمالسا  میهافم  زا  میظع  یـسوماق  نیودت  هب  تسد 

انعم مدرم  یگنهرف  یعامتجا -  یگدنز  یگدرتسگ  هب  يا  هحفـص  رد  هکلب  باتک  دودـحم  تاحفـص  رد  هن  اه  هژاو  سوماق ،  نیا  رد  اریز 
 ، تداهـش داهج ،  نوچ  ییاه  هژاو  درک  زاغآ  ار  نآ  نیودت  ناریا  یمالـسا  يروهمج  دیقف  راذـگناینب  هک  یمیهافم  سوماق  رد  دـش .  یم 

اهلاس هک  راظتنا )  ) هژاو هک  نانچمه  دنتفای ،  هرابود  تایح  دندوب  هدش  هدرپس  یـشومارف  هب  اهلاس  هک  رکنم و . . .  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
هدرمش فدارتم  بیغ ،  زا  یتسد  ندمآرب  دیما  هب  ندز  اج  رد  ندنام و  هملک  کی  رد  نتسبورف و  مد  ملظ و  لمحت  توکـس ،  نوکـس و  اب 
يرازبا ناونع  هب  هکلب  عامتجا  شکرـس  حور  نتخاس  شوماخ  يارب  یلماع  ناونع  هب  هن  راظتنا )  ) راب نیا  تفاـی و  رگید  یموهفم  دـش ،  یم 

( راظتنا  ) موهفم اب  رتشیب  هچ  ره  ییانـشآ  يارب  دـش .  هتفرگ  راـک  هب  دوعوم  هدـنیآ  يوس  هب  تکرح  دوجوم و  عضو  ندرک  نوگرگد  يارب 
نیا رد  دنتـشاد ،  راظتنا  هشیدـنا  يایحا  رد  نارود  هنازرف  نآ  هک  یمیظع  شقن  كرد  و  هرـس ،  سدـق  لحار ،  ماـما  ناـگژاو  گـنهرف  رد 

دشاب ینید  يادا  رصتخم  نیا  هک  دشاب  میهد .  یم  رارق  یسررب  دروم  تسا ،  هدش  داریا  هنیمز  نیا  رد  هک  ار  ناشیا  تانایب  زا  یـشخب  هلاقم 
 . رضاح نرق  رد  یمالسا  هشیدنا  رگایحا  گرزب  سدقم  تحاس  هب 

مالسا تردق  زاس ،  هنیمز  راظتنا ،   . 1

یمالسا و تیوه  يایحا  دنتشاد  رضاح  رصع  رد  ناناملسم  یسایس  یعامتجا -  تیعـضو  زا  هک  یقیمع  تخانـش  هب  هجوت  اب  ماما  ترـضح 
شیوخ توعد  هحولرس  ار  عوضوم  نیا  هتسناد و  ناهج  رد  ناناملسم  مالسا و  تردق  تمظع و  دیدجت  هار  اهنت  ار  نتـشیوخ  هب  تشگزاب 
رـسارس رد  ناناملـسم  یمالـسا  تیوه  يایحا  يارب  دوجو ،  مامت  اـب  یمالـسا  يروهمج  هک  منک  یم  مـالعا  تحارـص  هب  نم  دـنداد :  رارق 
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دنکن و توعد  ناهج  رد  تردق  بحاصت  لوصا  زا  يوریپ  هب  ار  ناهج  ناناملـسم  هک  درادن  مه  یلیلد  دنک و  یم  يراذـگ  هیامرـس  ناهج 
ققحت راظتنا  یترابع  هب  ای  دوعوم  راظتنا  هک  اـج  نآ  زا  ( 241  . ) دریگن ار  بیرف  لوپ و  تردـق ،  نابحاص  یبلط  نوزف  یبلط و  هاـج  يولج 

ساسحا یگتخابدوخ و  هیحور  اب  هلباقم  ناناملـسم و  یمالـسا  تیوه  يایحا  رد  دـناوت  یم  مالـسا  نید  یناهج  تیمکاـح  رد  یهلا  هدـعو 
هب ار  راظتنا  گنهرف  يایحا  مامت  یـشیدنا  فرژ  اب  ماما  ترـضح  دـشاب ،  رثوم  رایـسب  نیمز  برغم  ندـمت  گـنهرف و  لـباقم  رد  تراـقح 

رظن دم  ناهج  رد  ناناملـسم  هتـشذگ  تکوش  تردق و  هرابود  ققحت  يارب  يا  هلیـسو  یمالـسا و  تیوه  يایحا  مهم  ناکرازا  یکی  ناونع 
نارظتنم هفیظو  جرف )  راظتنا   ) موهفم نایب  نمض  دندرک  داریا  یمالسا  ماظن  رارقتسا  لاس  نیلوا  رد  هک  دوخ  تانایب  زا  یکی  رد  هداد و  رارق 

راظتنا مینک .  تمدخ  راظتنا ،  نیا  رد  دیاب  میراد و  جرف  راظتنا  ام  همه  دندرمش :  رب  نینچ  ار  مالسلا ،  هیلع  رمالا ،  بحاص  ترـضح  مودق 
هیهت هللا  ءاش  نا  روهظ  تامدقم  دنک و  ادـیپ  ققحت  ملاع  رد  مالـسا  تردـق  ات  مینک  شـشوک  دـیاب  ام  تسا و  مالـسا  تردـق  راظتنا  جرف ، 

نوکـس و زااهنت  هن  دـنهد  یم  هیارا  راظتنا )  ) زا هرـس ،  سدـق  ماـما ،  ترـضح  هک  یموهفم  رد  دوش  یم  هظحـالم  هکناـنچ  ( 242  . ) دوشب
هنیمز ندـش  هداـمآ  مالـسا و  تردـق  ققحت  يارب  شـشوک  شـالت و  زا  تبحـص  هکلب  تسین ،  يربخ  دوجوم  عضو  هب  نداد  نت  توکس و 

 . دراد هلصاف  رایسب  دوش  هداد  اج  مدرم  ناهذا  رد  راظتنا )  ) زا دش  یم  یعس  اهلاس  هک  یموهفم  اب  نیا  هک  تسا ،  روهظ 

يرادیاپ زمر  راظتنا ،   . 2

هک یتارطخ  تالکشم و  اب  هلباقم  يارب  مدرم  نتخاس  هدامآ  روظنم  هب  یمالسا  بالقنا  فلتخم  ياه  ههرب  رد  هرس ،  سدق  ماما ،  ترـضح 
شالت يرادیاپ و  هب  ار  مدرم  دومرف و  یم  دیکات  تشاد  راظتنا  زا  دوخ  هک  یموهفم  رب  درک ،  یم  دیدهت  ار  یمالـسا  ياپون  ماظن  بالقنا و 
ضرا کلام  نافعـضتسم  دنک و  ادـیپ  ققحت  ادـخ  ملـسم  هدـعو  نآ  هک  يزور  دـسرب  هللا  ءاش  نا  هک  مراودـیما  نم  دـناوخ :  یم  ارف  رتشیب 

کی رد  تسا  نکمم  تسادـخ .  تسد  هب  نآ  مینکن ،  ای  مینک  كرد  ام  ایآ  اهتنم  درادـن ،  فلخت  تسادـخ و  هدـعو  بلطم  نیا  دـنوشب . 
 ، میراد هفیظو  هصرع  نیا  رد  تقو ،  نیا  رد  ام  هک  يزیچ  نیا  ناـشیا .  لاـمج  هب  دوشب  نشور  اـم  مشچ  دوش و  مهارف  لـیاسو  یمک  ههرب 

راظتنا دـنراد ،  يرایـسب  هک  یعـضو  اب  هکلب  دوش ،  یمن  اهنت  راظتنا  اب  نکل  ار ،  ناـشیا  كراـبم  دوجو  میراد  راـظتنا  همه  تسا .  مهم  نیا 
يارب هک  یـسک  میـشاب .  هتـشادن  روما  زا  يرما  چـیه  زا  یکاب  مینکب و  ار  نامدوخ  یهلا  یعرـش -  یلعف  هفیظو  هظحـالم  دـیاب  اـم  تسین . 

همه لوبق  دروم  يرما  چـیه  تسا ،  همه  لوبق  دروم  هک  دـشاب  هتـشادن  ار  نیا  عقوت  تسا ،  هفیظو  ماجنا  لوغـشم  هللا  ءاـش  نا  ادـخ  ياـضر 
هدـش لوحم  اه  نآ  هب  هک  يراک  نآ  رد  روصق  دـندرک و  لمع  ناشفیاظو  هب  ایبنا  نکل  تسا ،  هدوبن  همه  لوبق  دروم  مه  ایبنا  راک  تسین . 
هچرگ مینکب  دیاب  مینک و  یم  لمع  تسه  نام  هفیظو  هک  يزیچ  نآ  مهام  ایبنا ،  فرح  هب  دندادن  شوگ  ارثکا  مدرم  هچرگ  دـندرکن ،  دوب 

هک یعوضوم  و  هرـس ،  سدـق  لحار ،  مامارکفت  هیاـمناج  ( 243  . ) دننکب ینکشراک  مه  يرایسب  ای  دنـشاب  یـضاران  لمع  نیا  زا  يرایـسب 
هاگدـید هک  تسا  عوضوم  نیمه  تسا و  یهلا  فیلکت  ياداو  هفیظو  هب  لمع  دوب ،  ناشیا  رظن  دـم  لـمع ،  رد  هچ  رظن و  رد  هچ  هراومه ، 
عوضوم زا  هرس ،  سدق  ماما ،  ترضح  هک  یتشادرب  رتشیب  كرد  يارب  دزاس .  یم  زیامتم  اههاگدید  ریاس  زا  ار  جرف  راظتنا  باب  رد  ناشیا 
یتوافتم ياههاگدید  اجنیا  رد  ور  نیا  زا  دنریگ ،  رارق  هعلاطم  دروم  تشادرب  نیا  رانک  رد  زین  اهتشادرب  ریاس  هک  تسا  مزال  دنتشاد  راظتنا 

هب اههاگدید  ریاس  زا  ماما  ترـضح  هاگدید  توافت  ات  مینک  یم  لقن  لحار ،  ماما  نابز  زا  تسا ،  هدش  زاربا  جرف  راظتنا  عوضوم  رد  هک  ار 
 : دوش نشور  یبوخ 

جرف راظتنا  عوضوم  زا  توافتم  ياهتشادرب   . 3

هب هدش و  يدنب  هتسد  تسا  هدش  جرف )  راظتنا   ) عوضوم زا  هک  ار  یتوافتم  ياهتشادرب  دوخ  تانایب  زا  یکی  رد  یمالسا  بالقنا  دیقف  ربهر 
یم نآ  حرط  هب  ماـما  ترـضح  هک  جرف ، )  راـظتنا   ) عوضوم باـب  رد  هاگدـید  نیلوا   . 1 دـنهد :  یم  رارق  یـسررب  دـقن و  دروم  ریز  حرش 

شخب یگدنز  زا 61تخانش  هحفص 53 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


 : دنناد یم  مالسلا ،  هیلع  تجح ،  ترـضح  جرف  لیجعت  يارب  اعد  اهنت  ار  تبیغ  نامز  رد  مدرم  فیلکت  هک  تسا  یناسک  هاگدید  دزدرپ ، 
ار مالسلا ،  هیلع  نامز ،  ماما  جرف  دننک و  اعد  دننیشنب و  لزنم  رد  هینیـسح و  رد  دجـسم ،  رد  هک  دنناد  یم  نیا  هب  ار  جرف  راظتنا  اه  یـضعب 

درم رایسب  متخانش  یم  اقباس  نم  هک  ار  اهنآ  زا  یـضعب  هکلب  دنراد  يداقتعا  وچمه  کی  هک  دنتـسه  یحلاص  مدرم  اهنیا  دنهاوخب .  ادخ  زا 
فیلاکت هب  اهنیا  دوب .  مالـسلا ،  هیلع  بحاص ،  ترـضح  رظتنم  تشاد و  مه  يریـشمش  کی  دوب ،  هدـیرخ  مه  یبسا  کـی  دوب ،  یحلاـص 

نیا زا  ریغ  رگید  نیمه ،  نکل  دـندرک ،  یم  مه  فورعم  هب  رما  دـندرک و  یم  مه  رکنم  زا  یهن  دـندرک و  یم  لـمع  مه  ناـشدوخ  یعرش 
دنک یم  هراشا  نادب  ماما  ترـضح  هک  یمود  هاگدید   . 2 ( 244  . ) دندوبن دـننکب  يراک  کی  هک  مهم  نیا  رکف  دـمآ و  یمن  ناشزا  يراک 
دراد دوخ  هعماج  هب  تبسن  ناملسم  درف  ره  هک  يا  هفیظو  یلک  روط  هب  مود  هاگدیدرد  هک  توافت  نیا  اب  تسا  لوا  هاگدید  هب  هیبش  رایـسب 

یم ار  جرف  راظتنا  هک  دندوب  يرگید  هتسد  کی  تسا :  هدش  تلفغ  مه  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  یتح  هدش و  هدرپس  یـشومارف  هب 
هب درذگ ،  یم  هچ  ام  تلم  رب  درذـگ ،  یم  هچ  اهتلم  رب  درذـگ ،  یم  هچ  ناهج  رد  هک  نیا  هب  میـشاب  هتـشادن  راک  ام  هک  تسا  نیا  دـنتفگ 
ءاش نا  دنیایب  ترضح  دوخ  مه  روما  نیا  زا  يریگولج  يارب  مینک ،  یم  لمع  ار  نامدوخ  ياهفیلکتام  میـشاب ،  هتـشادن  راک  ام  اهزیچ  نیا 
یم ایند  رد  هچ  نآ  راک  هب  يراک  دـنیایب و  ناشیا  مینک  اعد  هک  تسا  نیمه  ام  فیلکت  میرادـن ،  یفیلکت  اـم  رگید  دـننک .  یم  تسرد  هللا 

 ، لحار ماما  ( 245  . ) دندوب حلاص  هک  دندوب  یمدرم  يا ،  هتـسد  کی  مه  اهنیا  میـشاب .  هتـشادن  درذگ  یم  نامدوخ  تکلمم  رد  ای  درذگ 
میتشاد تردق  دیـسر  یم  نامتـسد  رگا  ام  دیامرف :  یم  هتخادرپ و  هدش  دای  هاگدید  ود  یـسررب  دقن و  هب  ناشتانایب  همادا  رد  هرـس ،  سدـق 

ترـضح هک  تسا  نیا  تسه  هک  نیا  میناوت ،  یمن  ام  اهتنم  تسام  یعرـش  فیلکت  میرادرب ،  ملاع  زا  ار  اهروج  اهملظ و  مامت  میورب  دـیاب 
نیموس  . 3 ( 246  . ) دـیرادن فـیلکت  رگید  امـش  هک  نیا  هن  فـیلکت ،  نیا  زا  دـیرادرب  تسد  امـش  هـن  تلادـع ،  زا  دـنک  یم  رپ  ار  ملاـع 

رد هک  یتایاور  دانتـسا  هب  هک  تسا  یناسک  تشادرب  تسا ،  هدش  هراشا  نادب  ماما  ترـضح  تانایب  رد  هک  جرف ،  راظتنا  موهفم  زا  تشادرب 
رد دیابن  ام  دنیوگ  یم  دشاب ،  هدش  یهابت  داسف و  زا  رپ  ایند  هک  دنک  یم  روهظ  ینامز  ءادفلا ،  هلانحاورا  مئاق ،  ترـضح  تسا  هدـمآ  اهنآ 
هب ات  میراذـگب  دوخ  لاح  هب  ار  هعماج  دـیاب  هکلب  میـشاب ،  هتـشاد  يراـک  دراد  دوجو  هعماـج  رد  هک  يدـسافم  اـهفارحنا و  اـب  تبیغ  ناـمز 
ام دیایب .  ترـضح  ات  دوشب  تیـصعم  رپ  ملاع  دیاب  بوخ !  هک  دنتفگ  یم  يا  هتـسد  کی  دوش :  مهارف  ترـضح  روهظ  هنیمز  دوخ  يدوخ 
 . دوشب کیدزن  جرف  هک  دوشب  دایز  ناهانگ  دـننکب ،  دـنهاوخ  یم  يراک  ره  مدرم  ات  مینکن  مه  فورعم  هب  رما  مینکن ،  رکنم  زا  یهن  دـیاب 

يولج دـیابن  اهنت  هن  ام  هک  تسا  دـقتعم  هتخاـس و  حرطم  ار  موس  هورگ  تشادرب  ناـمه  رت  یطارفا  یلکـش  هب  مراـهچ  هاگدـید   . 4 ( 247)
ره مالـسلا ،  هیلع  تجح ،  ترـضح  روهظ  هنیمز  ات  مینزب  مه  نماد  نآ  هب  دیاب  هکلب  میریگب  دراد  دوجو  هعماجرد  هک  یناهانگ  یـصاعم و 
زا رپ  ایند  ات  هانگ  هب  ار  مدرم  درک  توعد  ناهانگ ،  هب  دز  نماد  دیاب  دـنتفگ  یم  دـندوب  رتالاب  نیازا  يا  هتـسد  کی  دوش :  مهارف  رتشیب  هچ 
مه ییاهفرحنم  هتـسد  نیا  نیب  رد  هتبلا  هک  دندوب  يا  هتـسد  کی  مه  نیا  دـنروایب .  فیرـشت  مالـسلا ،  هیلع  ترـضح ،  دوش و  ملظ  روج و 

سدق ماما ،  ترضح  ( 248  . ) دنز یم  نماد  نیا  هب  يدـصاقم  يارب  هک  دـندوب  مه  ییاهفرحنم  دـندوب ،  مه  حول  هداس  صاخـشا  دـندوب ، 
فالخ مالـسا ،  ترورـض  فالخ  ینعی  دـنیامرف :  یم  ناشنانخـس  همادا  رد  هداد و  رارق  داـقتنا  دروم  تدـش  هب  ار  ریخا  هاگدـید  ود  هرس ، 

دنیآ یم  هچ  يارب  دنروآ  یم  فیرشت  هک  بحاص  ترضح  دیایب ! بحاص  ترـضح  ات  مینکب  تیـصعم  رگید  ام  هک  نعم  نیا  تسین  نآرق 
فالخ رب  اـم  دـنربب .  نیب  زا  ار  داـسف  هک  نیا  يارب  دـننک ،  تیوقت  ار  تموکح  هک  نیا  يارب  ار ،  تلادـع  دـنهد  شرتسگ  هک  نیا  يارب   ؟

ترـضح هک  نیا  يارب  ار  ناهانگ  میهدـب  هعـسوت  میرادرب و  فورعم  هبرما  زا  تسد  میرادرب ،  رکنم  زا  یهن  زا  تسد  نآرق  هفیرـش  تاـیآ 
رگید میرادن ؟  یفیلکت  چیه  ام  رگید  نالا  دننکب .  ار  اهراک  نیمه  دنهاوخ  یم  دنیآ  یم  ترضح  دننک ؟  یم  هچ  دنیایب  ترـضح  دنیایب . 

ودنرگیزاب ناشیاهیـضعب  هک  تیعمج  نیا  يار  بسح  هب  داسف ؟ ! هب  ار  مدرم  دنک  توعد  هک  تسا  نی  شفیلکت  هکلب  درادـن  یفیلکت  رـشب 
هک نیا  يارب  تسا ،  هدرک  رما  فالخ  دنک  مدص  هب  نیرفن  یـسکره  مادـص  هب  مینک  اعد  مینیـشنب  دـیاب  ام  هک  تسا  نیا  ندان ،  ناشیـضعب 

میـشاب و مادـص  لیبق  زا  ناشبانذا  يوگاعد  و  میـشاب .  يوروش  يوگ  اعد  میـشاب و  اکیرمآ  يوگاعد  دـیاب  ام  دـنیآ . . .  یم  رید  ترـضح 
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ترضح دننک ؟  هچ  دنروایب  فیرشت  ترضح  دعب  دنروایب ! فیرـشت  ترـضح  ملظ و  روج و  زا  دننکرپ  ار  ملاع  اهنیا  هک  نیا  ات  اهنیا  لاثما 
ار نیمه  دنهاوخ  یم  ترـضح  دشاب ،  روج  ملظ و  هک  مینک  یم  اعد  ام  مینک و  یم  ام  هک  يراک  نامه  دنرادرب ،  ار  روج  ملظ و  هک  دنیایب 
هک تسا  یناسک  هاگدید  دنزادرپ  یم  نادب  دوخ  تانایب  رد  هرـس ،  سدق  ماما ،  ترـضح  هک  یهاگدـید  نیرخآ   . 5 ( 249  . ) دنراد شرب 
 : تسا ریاغم  تایاور  صوصن  اب  لمع  نیا  هک  دنراد  هدیقع  هتـسناد و  عرـش  فالخ  ار  تبیغ  نامز  رد  تموکح  لیکـشت  يارب  یمادقا  ره 

مالسا فالخرب  تسا و  لطاب  تموکح  نیا  دوشب ،  ققحم  تبیغ  نامز  رد  رگا  یتموکح  ره  هک  دنتفگ  یم  هک  دندوب  يرگید  هتـسد  کی 
دنلب یملع  ره  هک  رما  نیا  رب  تسا  هدش  دراو  هک  یتایاور  یـضعب  هب  دندوب  رورغم  دـندوبن  رگیزاب  هک  ییاهنآ  دـندوب ،  رورغم  اهنآ  تسا . 

تایاور نآ  هک  یتروص  رد  دشاب ،  یتموکح  ره  هن ،  هک  دندوب  هدرک  لایخ  اهنآ  تسا .  لطاب  ملع  ملع ،  نآ  ترضح ،  روهظ  زا  لبق  دوش 
ایآ دـشاب ،  یتایاور  وچمه  کـی  هک  مینک  یم  ضرف  اـم  ـالاح  دـنک .  دـنلب  تیودـهم  ناونع  هب  يدـهم  ملع  دـنک ،  دـنلب  ملع  سکره  هک 
یم هدرک و  یـسررب  ار  یهاگدید  نینچ  جـیاتن  ناشمالک  همادا  رد  ناشیا  ( 250 ( ؟  تسا طقاس  رگید  نامفیلکت  ام  هک  تسا  نیا  شیاـنعم 

یتکلمم کی  رد  تموکح  لاس  کی  رگا  دـشاب .  جرم  جره و  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسین  مزـال  تموکح  دـیوگ  یم  هک  نیا  دـنیامرف : 
دشابن تموکح  دیوگ  یم  هک  نآ  تسین .  ادیپ  شفرط  نآ  هک  ار  تکلمم  دنکیم  رپ  داسف  روط  نآ  دشابن ،  یتکلمم  کی  رد  ماظن  دشابن ، 

هچ دیایب  ترـضح  دـیایب ،  ترـضح  هک  نیا  يارب  دـننک  ملظ  مه  هب  همه  دنـشکب ،  ار  مه  همه  دوشب ،  جرم  جره و  هک  تسا  نیا  شیانعم 
دـشاب هدرکن  ار  راک  نیا  یتسایـس  تسد  رگا  دشابن ،  ضرغم  رگا  دشابن ،  هیفـس  رگا  مدآ  کی  نیا  ار .  نیا  دنک  عفر  هک  نیا  يارب  دنک ؟ 

دشاب یمهفن  مدآ  یلیخ  دیاب  نیا  دنهدب ،  ماجنا  دنهاوخب  يراکره  دنیایب  اهنآ  میشاب ،  هتشادن  اه  نآ  هب  راک  ام  هک  ار  اهام  دهدب  يزاب  هک 
نیا دشاب  یتموکح  ره  هک  دندرک  لایخ  دوشب . . .  دنلب  یملع  ره  هک  دنیوگ  یم  هک  ییاهنیا  هک :  دـننک  یم  هفاضازین  همادا  رد  و  ( 251 . )
دنناد یمن  دـننزب ،  ار  اهفرح  نیا  هک  ناشهب  دـندرک  قیرزت  اهنیا  دـنیوگ .  یم  دـنراد  یچ  دـنمهف  یمن  اهنیا  تسا ،  جرف  راـظتنا  فـالخرب 

 ، دـنربب نیب  زا  ار ،  مه  دـننزب  ار ،  مه  دنـشکب  دـنزیرب ،  مه  ناج  هب  مدرم  همه  هکنیا  ینعی  ندوبن  تموکح  دـنیوگ ،  یم  یچ  یچ  دـنراد 
میدز یم  راوید  هب  ار  همه  دنتـشاد ،  باب  نیا  رد  مه  تیاور  ات  تسیود  میدرک  یم  ضرف  رگا  ام  دننکب .  راتفر  یهلا  تایآ  صن  فالخرب 
هنوگ نیا  دز .  راوید  هب  دیاب  ار  نیا  درک ،  دـیابن  دـیوگب  ار  رکنم  زا  یهن  هک  دـیایب  یتیاور  ره  رگا  تسا .  نآرق  تایآ  فالخ  هکنیا  يارب 

دای ياههاگدید  یـسررب  نایاپ  رد  ماما ،  ترـضح  ( 252  . ) دـنیوگ یم  یچ  دـنراد  دـنناد  یمن  اه  مهفن  نیا  و  تسین .  لمع  لـباق  تیاور 
ار نیا  تلادع ،  زا  ار  ایند  ندرکرپ  نیا  هتبلا  دنیامرف :  یم  هدرک و  حرطم  تحارـص  هب  ار  جرف  راظتنا  موهفم  باب  رد  دوخ  هاگدـید  هدـش ، 

کی امـش  تسا .  ملظ  زا  رپ  ملاع  نالا  دنیایب .  دیاب  ناشیا  مینکب  میناوت  یمن  نوچ  اما  میدرک  یم  میتسناوت  یم  رگا  مینکب .  میناوت  یمن  ام 
نآرق مالسا و  ترورـض  تسا .  نامفیلکت  میریگب ،  دیاب  میریگب ،  ار  ملظ  يولج  میناوتب  ام  تسا .  ملظ  زا  رپ  ملاع  ملاع ،  رد  دیتسه  هطقن 
مهارف دیاب  اما  دنکب ،  ات  دیایب  وا  دیاب  میناوت  یمن  نوچ  مینکب ،  میناوت  یمن  اما  مینکب .  ار  راک  همه  میورب  دـیاب  هک  تسا  هدرک  ام  فیلکت 

 ، ترضح ندمآ  يارب  ملاع  دوشب  ایهم  هک  مینکب  وچمه  ار  راک  مینکب ،  کیدزن  ار  راک  هک  تسا  نیا  بابـسا  ندرک  مهارف  ار ،  راک  مینک 
 . هناطلس ینعی  يدهملل ؛  نوئطویف  قرشملا  نم  سان  جرخی  هک :  تسا  يوبن  ثیدح  نیا  روآدای  لحار  ماما  شیامرف  ( 253  . ) مالسلا هیلع 

ماما سوماق  رد  راظتنا  يرآ  ( 254  . ) دنزاس یم  هدامآ  يدـهم  تموکح  ییاپرب  يارب  ار  هنیمز  دـنزیخ و  یم  اپ  هب  نیمز  قرـشم  زا  یمدرم 
درادن ءادفلا ،  هلانحاورا  رصع ،  یلو  ترـضح  همیرک  تلود  ییاپرب  يارب  یعامتجا  يدرف و  یگدامآ  زج  یموهفم  هرـس ،  سدق  ینیمخ ، 

 . تسا هدمآ  نایم  هب  نخـس  نآ  زا  مالـسلا ،  مهیلع  نیموصعم ،  تایاور  رد  هدـش و  هراشا  نادـب  یعیـش  گنهرف  رد  هک  تسا  نامه  نیا  و 
چیه هک  درک  دـهاوخ  رارقا  هدومن و  ناعذا  راظتنا  هشیدـنا  يایحا  رد  ماما  ترـضح  میظع  شقن  رب  یفـصنم  رگـشهوژپ  ره  هک  تساج  نیا 

 ، مالـسلا هیلع  تجح ،  ترـضح  روهظ  يزاـس  هنیمز  رد  لـحار  ماـما  شخب  ییاـهر  تکرح  هزادـنا  هب  هتـشذگ  نورق  لوط  رد  یتـموکح 
دوش و لصتم  مالسلا ،  هیلع  يدهم ،  ترضح  یناهج  بالقنا  نشور  حبص  هب  یمالسا  بالقنا  رجف  هک  يزور  دیما  هب  تسا .  هتـشادنریثات 

 . هللا ءاش  نا  ددرگ ،  نشور  یپ  هتسجخ  کیپ  نآ  لاثم  یب  لامج  هب  ام  لباقان  ياهمشچ 
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یمالسا بالقنا  یناهج  تلاسر  ینیمخ و  ماما 

حیضوت

ناملـسم مدرم  یگنهرف  یعامتجا -  تایح  رد  فرگـش  یلوحت  ادـبم  هک  دـش  زاـغآ  روشک  نیا  رد  یتکرح  لاس 1342  دادرخ  هدزناـپ  رد 
نیا هب  ات  ار  تکرح  نیا  هچ  نآ  اما  دـش .  متـسیب  نرق  یـسایس  یعامتجا -  لوحت  نیرتمهم  هب  لیدـبت  لاس  هدزناـپ  زا  سپ  دـیدرگ و  ناریا 

باـن مالـسا  فراـعم  گـنهرف و  زا  ینغ  میظع و  يا  هناوتـشپ  اـب  هک  دوب  يدرمدار  يربهر  دوب ،  هدرک  راذـگ  ریثاـت  زاـس و  لوحت  هزادـنا 
نیمزرـس هک  تفگ  دـیاب  دـیدرت  یب  دوب .  هتخادرپ  تموکح  نیا  تیادـه  هب  روـشک  رب  مکاـح  يرکف  ياـهنایرج  همه  يارو  رد  يدـمحم 

ار يونعم  لوحت  نیرتمهم  مدرم  بولق  ریخـست  اب  دـناوتب  مه  هک  تمظع  نیا  هب  يربهر  دوخ ،  تایح  نارود  یماـمت  رد  ناریا  رورپ  روـالد 
تیادـه يربهار و  لکـش  نیرتهب  هب  تنایخ ،  زواجت و  هئطوت ،  نیگمهـس  نافوت  رد  ار  روشک  مامت  رادـتقا  اب  مه  دـنک و  داـجیا  روشک  رد 
تخانـش دنمزاین  يرگید  نامز  ره  زا  شیب  ام  هعماج  یمالـسا ،  بالقنا  يزوریپ  زا  ههد  ود  تشذگ  اب  زورما  تسا .  هدیدن  دوخ  هب  دنک ، 

دناوت یم  اهنآ  هب  هجوت  هک  یئینابم  لوصا و  تسا .  ناـشیا  يرکف  یناـبم  و  هرـس ،  سدـق  ینیمخ ،  ماـما  ترـضح  تکرح  یلـصا  طوطخ 
دنرواب نیا  رب  یسایس  مولع  نادنمشیدنا  زا  یخرب  درادب .  ناما  رد  اهبیسآ  زا  ار  نآ  هدومن و  ظفح  میقتسم  طارـص  رد  ار  یمالـسا  بالقنا 

زاـغآ نآ  لوزن  لوفا و  نارود  دوـش ،  یم  هنیداـهن  حالطـصاب  تموـکح و  ماـظن و  هب  لیدـبت  یمدرم  بـالقنا  تضهن و  کـی  هاـگره  هک 
نارود هک  دننک  یم  حرطم  ناشیاهلیلحت  رد  یهورگ  اهزور  نیا  رواب ،  نیمه  ساسا  رب  دراذگ .  یم  لالحمضا  هب  ور  جیردت  هب  ددرگیم و 

یم ینامز  یبالقنا ،  تکرح  کی  ندـش  هنیداهن  هک  تفگ  دـیاب  هاگدـید  نیا  ربارب  رد  اما  تسا .  هدـمآ  رـس  هب  رگید  یمالـسا )  بالقنا  )
یسایس و ماظن  کی  يزادنارب  اب  هک  دشاب  ریقح  درخ و  نانچ  تکرح  نآ  ياهلآ  هدیا  اهنامرآ و  هک  دوش  نآ  طوقس  لوفا و  بجوم  دناوت 
رد هرـس ،  سدق  ماما ،  ترـضح  دشاب .  هتـشادن  ندرک  شالت  يارب  یفدـه  نتفگ و  يارب  یفرح  رگید  دـیدج  یـسایس  ماظن  کی  لیکـشت 
نآ دوب و  هدرکن  دودحم  ناریا  روشک  رد  یجراخ  رامعتـسا  اب  هزرابمو  یلخاد  دادبتـسا  ندرب  نیب  زا  رد  دوخ  فدـهزگره  نارود  رـسارس 

تکرح ناشیا  دوب .  یمالـسا  ياهروشک  همه  زا  اهتردـقربا  تسد  ندرک  هاتوک  ناهج و  رـسارس  رد  مالـسا  تیمکاـح  دوب  نآ  یپ  رد  هچ 
يودـهم میظع  بـالقنا  يارب  يا  همدـقم  ار  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  دـید و  یم  مالـسلا ،  هیلع  دوعوم ،  یناـهج  ماـیق  ياتـسار  رد  ار  دوخ 

للم ریاس  دتسیا و  زاب  تکرح  زا  ناشیا  هک  دش  یمن  ثعاب  هاگ  چیه  ناریارد  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  ور  نیمه  زا  درک و  یم  یبایزرا 
رد راظتنا  گنهرف  هک  يریثات  ماما و  ترـضح  یـسایس  رکفت  رد  يودهم  بالقنا  هاگیاج  تخانـش  يارب  دراپـس .  یـشومارف  هبار  یمالـسا 

بالقنا فلتخم  عطاقم  رد  هک  ار  ناشیا  ياهدومنهر  زا  ییاهشخب  هلاقم  نیا  رد  دوب ،  هتشاذگ  ناشیا  تدمدنلب  يژتارتسا  نالک و  فادها 
لوصا تخانـش  رد  ام  هب  دـناوت  یم  هک  نیا  رب  هوـالع  اـهدومنهر  نیا  یـسررب  میهد .  یم  رارق  یـسررب  دروم  تسا ،  هدـش  داریا  یمالـسا 

ماما و هب  تبـسن  یناهج  رابکتـسا  دانع  هنیک و  لیلد  ییاسانـش  رد  ار  ام  دناوت  یم  دـنک ،  کمک  هرـس ،  سدـق  لحار ،  ماما  رکفت  یـساسا 
 . دناسر يرای  دریگ ،  یم  تروص  یمالسا  ماظن  هلاحتسا  تهجرد  هک  ینایاپ  یب  ياهشالت  هزیگنا  كرد  یمالسا و  بالقنا 

برغ قرش و  هب  یگتسباو  یفن   . 1

بـالقنا یـساسا  لوصا  زا  یکی  ناونع  هب  یبرغ )  هن  یقرـش ،  هن   ) راعـش رب  شیوخ  هزراـبم  نارود  رـسارسرد  هرـس ،  سدـق  لـحار ،  ماـما 
هچ نآ  اما  دشن .  بالقنا  یلصا  راعش  نیا  زا  ینیـشن  بقع  هب  رـضاح  مه  دوخ  تکربرپ  تایح  هظحل  نیرخآ  ات  درـشف و  یم  ياپ  یمالـسا 

مهیلع نیموصعم ،  همئا  تیـالو  وترپ  رد  وا  هک  دوب  یتزع  ساـسحا  دـنک ،  يراـشفاپ  لـصا  نیا  رب  نینچ  نیا  هک  تشاد  یم  او  ار  ماـما  هک 
شریذپ نیع  رد  ناریا  ناملسم  مدرم  هک  دریذپب  تسناوت  یمن  ناشیا  دوب .  هتفای  تسد  نادب  مالسلا ،  هیلع  رـصع ،  ماما  هژیو  هب  و  مالـسلا ، 
هناعطاق هک  دوب  نیا  دنشاب .  هتـشاد  برغ  قرـش و  ياهتوغاط  تیالو  ورگ  رد  رـس  مالـسلا ،  هیلع  نامز ،  ماما  ادخ ،  تجح  نیرخآ  تیالو 
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گرم هب  ناحلاص  تثارو  نارظتنم  اروشاع و  رثوک  ناگدـش  باریـس  و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم ،  تما  هک  تاهیه  درک :  یم  مـالعا 
ناهج ناناملـسم  هفیظو  ار  یبرغ )  هن  یقرـش ،  هن   ) لصا هب  مازتلا  رتالاب ،  نیا  زا  و  ( 255  . ) دنهد رد  نت  قرـش  برغ و  تراسا  راب و  تلذ 

ار نآ  شریذـپ  و  يدـه ؛  همئا  ادـخ و  لوسر  هب  تناـیخ  مالـسا و  بتکم  ناـمرآ  هب  ندرک  تشپ  ار ،  لـصا  نیا  هب  ندرک  تشپ  هتـسناد و 
ناگنسرگ و ناهجرد  یمالسا  بالقنا  یلوصا  راعش  ام  یبرغ )  هن  یقرـش و  هن   ) راعـش تسناد :  یم  قح )  تمعن  طارـص  هب  دورو  طرـش  )

ادخ يرای  هب  کیدزن و  هدنیآ  رد  هک  تسا  ییاهروشک  یمالسا و  ياهروشک  دهعت  مدع  یعقاو  تسایس  هدننک  میسرت  هدوب و  نیفعضتسم 
یمالسا ایاهروشک  و  دش .  دهاوخن  لودع  تسایس  نیا  زا  مه  يا  هرذ  دنریذپ و  یم  تیرشب  شخب  تاجن  بتکم  اهنت  ناونع  هب  ار  مالسا  ، 

لوسر ادخ و  هب  هللا  ءاش  نا  هک  دنشاب ،  يوروش  قرش و  هب  هتـسباو  هن  اکیرمآ و  اپورا و  برغ و  هب  هتـسباو  دیاب  هن  ناهج  ناملـسم  مدرم  و 
مالسا بتکم  نامرآ  هب  ندرک  تشپ  مالسا ،  یللملا  نیب  تسایس  نیا  هب  ندرک  تشپ  نیقی  عطق و  روط  هب  و  دنا .  هتـسباو  نامز  ماما  ادخ و 

هک دنکن  نامگ  یسک  و  تسا .  یمالـسا  ياهروشک  یمامت  ام و  تلم  روشک و  گرم  اتیاهن  تسا و  يده  همئا  ادخ و  لوسر  هب  تنایخ  و 
ارچ تسا ،  ملاع  رساترس  ناناملسم  همه  ام و  یمالسا  يروهمج  ام و  مدرم  يدبا  كالم  تسایس  نیا  هک  تسا ؛  یعطقم  راعش  راعش ،  نیا 

 . دوش هدایپ  دیاب  یمالسا  عماوج  حوطـس و  همهرد  هک  تسا  ناهارمگ  طارـص  زا  يرود  تئارب و  قح ،  تمعن  طارـص  هب  دورو  طرـش  هک 
(256)

ناناملسم یمالسا  تیوه  يایحا   . 2

هلک نیدلا  یلع  هرهظیل  قحلا  نید  يدهلاب و  هلوسر  لسرا  يذلا  وه  دیامرف :  یم  هکار  میرک  نآرق  هدعو  نیا  هرس ،  سدق  ماما ،  ترـضح 
دنچره دهد ؛  يرترب  نایدا  همه  رب  ار  نآ  اتداتـسرف  قح  نید  تیاده و  اب  ار  دوخ  لوسر  هک  ییادخ  تسوا  ( 257  . ) نوکرشملا هرک  ول  و 
مالـسا میوگ  یم  نانیمطا  اب  نم  تشاد :  یم  ناـیب  ماـمت  تبالـص  اـب  ور  نیا  زا  دوب و  هتفریذـپ  لدو  ناـج  اـب  دنـشاب .  دونـشخان  ناکرـشم 

ياهرگنس فرطرب و  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  دوخ  هدودحم  جراخ  لخاد و  گرزب  عناوم  مالسا  دناشن .  یم  تلذم  كاخ  هب  ار  اهتردقربا 
یمالـسا تیوه  ياـیحا  مزلتـسم  فدـه  نیا  هب  ندیـسر  هک  دوب  فقاو  یبوخ  هب  ناـشیا  اـما  ( 258  . ) درک دـهاوخ  حـتف  ار  ناهج  يدـیلک 

تهج رد  شالت  ار  ناریا  یمالـسا  يروهمج  مهم  فادها  زا  یکی  ور  نیازا  تسا .  شیوخ  یـساسا  لوصا  هب  نانآ  تشگزاب  ناناملـسم و 
هک منک  یم  مـالعا  تحارـص  هب  نـم  دوـمرف :  یم  هتـسناد و  ینید  رکف  یناـبم  لوـصا و  هـب  ناناملـسم  نداد  هجوـت  تیوـه و  نـیا  ياـیحا 
هک درادن  مه  یلیلد  دنک و  یم  يراذگ  هیامرس  ناهج  رسارسرد  ناناملسم  یمالـسا  تیوه  يایحا  يارب  دوجو  مامت  اب  یمالـسا  يروهمج 

لوپ و تردق ،  نابحاص  یبلط  نوزف  یبلط و  هاج  يولج  دنکن و  توعد  ناهج  رد  تردق  بحاصت  لوصا  زا  يوریپ  هب  ار  ناهج  ناناملسم 
(259  . ) دریگن ار  بیرف 

ناهج رد  مالسا  ذوفن  شرتسگ   . 3

ار يدقتعم  نموم و  درف  ره  هک  دراد  ار  ناوت  نیا  هوقلاب  تروص  هب  اهکلـسم ،  اهبتکم و  رگید  نالطب  هب  نامیا  مالـسا و  تیناقح  هب  داقتعا 
يزیچ هب  ددرون و  یم  رد  ار  ناهج  همه  شدید  ياهقفا  هک  يربهر  ناونع  هب  ینیمخ  ماما  اما  دراداو ؛ مالسا  رتشیب  شرتسگ  يارب  شالت  هب 

یپ رد  هک  دنک  یم  مالعا  تحارـص  اب  وا  دنک ؛  یم  هاگن  رگید  يدید  اب  عوضوم  نیا  هب  ددنب ،  یمن  لد  مالـسا  یناهج  تیمکاح  زا  رتمک 
یجراخ تسایس  رد  ار  تقیقح  تیعقاو و  نیا  ام  هتبلا  تسا :  ناهج  رسارس  رد  یمالسا  ماظن  شرتسگ  يرابکتـسا و  ياهماظن  همه  يدوبان 

هدوب و ناراوخناهج  هطلـس  ندرک  مک  ناهج و  رد  مالـسا  ذوفن  شرتسگ  ددـص  رد  هک  میا  هدومن  مالعا  اهراب  ناـم  یمالـسا  یللملا  نیب  و 
میرادن و یکاب  نآ  زا  دراذگ  یم  گرزب  يروطارپما  لیکشت  رکفت  یبلط و  هعـسوت  ار  تسایـس  نیا  مان  اکیرمآ  نارکون  رگا  لاح  میتسه . 

هتفرگ میمصت  ام  میتسه .  ناهج  رد  مزینومک  يراد و  هیامرـس  مزینویهـص ،  دساف  ياه  هشیر  ندیناکـشخ  ددص  رد  ام  مینک .  یم  لابقتـسا 
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 ، هللا لوسر  مالـسا  ماظن  مینک و  دوبان  دـنا  هدـیدرگ  راوتـسا  هیاپ  هس  نیا  رب  هک  ار  ییاهماظن  گرزب  دـنوادخ  تیاـنع  ادـخ و  فطل  هب  میا 
ناهج و رد  نیتسار  مالسا  شرتسگ  يارب  شالت  رگید  یمایپ  رد  ناشیا  ( 260  . ) مییامن جیورترابکتـسا  ناهج  رد  ار  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص 

تسد ادخ  تساوخ  اب  ام  دیامرف :  یم  هتسناد و  لک  حلصم  یجنم و  روهظ  يزاس  هنیمز  تهج  رد  یمادقا  ار  ناراوخناهج  هطلـس  اب  هزرابم 
نایب نیتسار و  مالسا  رودص  تقیقح  رد  هک  نامبالقنا ،  رودص  اب  مینکش و  یم  یمالـسا  ياهروشک  رد  ار  نارگمتـس  همه  متـس  زواجت و 

تماما لک و  حلـصم  یجنم و  روهظ  يارب  ار  هار  دـخ  يرای  هبو  میهد  یم  همتاخ  ناراوخناـهج  ملظ  هرطیـس و  هب  تسا ،  يدـمحم  ماـکحا 
ناهج نارکفنـشور  ماـیپ ،  نیمه  زا  يرگید  شخب  رد  لـحار  ماـما  ( 261  . ) مینک یم  راومه  ءادـفلا ،  هلاـنحاورا  ناـمز ،  ماـما  قح  هقلطم 

یمالـسا نارکفنـشور  دیامرفیم :  نینچ  هدناوخارف و  مسینومک  يراد و  هیامرـس  ناهج  ندرک  نوگرگد  يارب  هناهاگآ  شالت  هب  ار  مالـسا 
ناهاوخ يدازآ  مامت  دنیامیپب و  ار  مسینومک  يراد و  هیامرـس  ناهج  ندرک  نوگرگد  بیـشن  زارف و  رپ  هار  دـیاب  یهاگآ  ملع و  اب  یگمه 

ياهروشک هدروخ  یلیـس  مدرم  رب  ار  اکیرمآ  اصوصخ  اهتردـق ،  اهتردـقربا و  هنوگ  رب  ندز  یلیـس  هار  يرگنـشور  ینیب و  نشور  اـب  دـیاب 
(262  . ) دننک میسرت  موس  ناهج  یمالسا و  مولظم 

مالسا یناهج  تموکح  داجیا   . 4

هافر و داجیا  یپ  رد  اهنت  دیاب  یمالـسا  ماظن  تلود و  ایآ  هک  دوب  حرطم  لاؤس  نیا  هراومه  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  لوا  ياهلاس  نامه  زا 
يدازآ هک  یمالسا  بالقنا  رتگرزب  فده  هب  فده ،  نیا  رانک  رد  هکنیاای ،  دشاب  یمالـسا  روشک  یگدنزاس  ناریا و  مدرم  يارب  شیاسآ 

یمالـسا ماظن  نالووسم  راکفا  رب  جـیردت  هب  هک  يرکفت  دـشیدنیب ؟  زین  تسا ،  مالـسا  یناـهج  تموکح  لیکـشت  متـس و  تحت  لـلم  همه 
لخاد رد  یگدنزاس  هعـسوت و  رکف  هب  ادتبا  دیاب  سپ  تسا .  حرطم  مالـسا  ناهج  يارقلا  ما  ناونع  هب  ناریا  نوچ  هک  دوب  نیا  دش ،  مکاح 
يارب میسر و  یم  مه  مولظم  للم  رگید  دایرف  هب  میدش  غراف  یمالـسا  ناریا  یگدنزاس  ینادابآ و  زا  هک  هدنیآ  رد  هللا  ءاش  نا  دوب و  روشک 
میظع هناوتشپ  اب  مامت و  یشیدنا  فرژ  اب  لحار  ماما  يرقلا )  اما   ) رکفت لباقم  رد  اما  مینک !  یم  يزیر  همانرب  مه  مالـسا  یناهج  تیمکاح 

 : دومرفیم هتـشاد و  رذحرب  دنـشیدنیب ،  ناریا  هب  اهنت  هکنیا  زا  ار  ماظن  نالووسم  مالـسلا ،  هیلع  تجح ،  ترـضح  یناهج  بالقنا  هب  داقتعا 
هب مالـسا  ناـهج  گرزب  بـالقنا  عورـش  هطقن  ناریا  مدرم  بـالقنا  تسین ،  ناریا  هـب  دودـحم  اـم  بـالقنا  هـک  دـننادب  دـیاب  اـم  نـالووسم 

رصع رد  ار  شجرف  روهظ و  دهن و  تنم  نایناهج  ناناملسم و  همه  رب  دنوادخ  هک  تسا -  ءادفلا ،  هلانحاورا  تجح ،  ترضح  يرادمچرپ 
گرزب و يرطخ  دنک ؛  فرصنم  دنراد  هدهع  رب  هک  يا  هفیظو  زا  ار  نیلووسم  يا  هظحل  رگا  يدام  يداصتقا و  لئاسم  دهد -  رارق  رـضاح 

نیا و  دیامنب ،  مدرم  رتهب  هچ  ره  هرادا  رد  ار  دوخ  ناوت  یعس و  یمامت  یمالسا  يروهمج  تلود  دیاب  دراد .  لابند  هب  ار  نیگمهس  یتنایخ 
هب دومنهر  نیا  زا  ( 263  . ) دنک فرـصنم  تسا  مالـسا  یناهج  تموکح  داجیا  هک  بالقنا  میظع  فادـها  زا  ار  اهنآ  هک  تسین  انعم  نادـب 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  دوعوم ،  يدهم  یناهج  بالقنا  زاس  هنیمز  ار  یمالسا  بالقنا  هرس ،  سدق  لحار ،  ماما  هک  دوش  یم  هدافتسا  یبوخ 
يارب یگدامآ  داجیا  رب  ار  دوخ  شالت  همه  دـیاب  یمالـسا  يروهمج  ماظن  نـالووسم  هک  دـندوب  دـقتعم  ور  نیمه  زا  هتـسناد و  فیرـشلا ، 

زا ار  اهنآ  هظحل ،  کی  یتح  هعسوت ،  ياه  همانرب  هب  نتخادرپ  هک  دنشاب  هجوتم  هداد و  رارق  مالسلا ،  هیلع  رصع ،  ماما  همیرک  تلود  روهظ 
زا مهم  لصا  دنچ  تشذگ  هچ  نآ  درادن .  زاب  دراد ) لابند  هب  ار  نیگمهـس  یتنایخ  گرزب و  يرطخ   ) نآ زا  تلفغ  هک  گرزب  فده  نیا 
زا سپ  نارود  رد  هژیو  هب  دـندرک و  یم  يراشفاپ  اه  نآ  رب  شیوخ  هزرابم  نارود  یماـمت  رد  هرـس ،  سدـق  لـحار ،  ماـما  هک  دوب  یلوصا 
دح رس  هب  ات  ار  یناهج  رابکتسا  لوصا ،  نیا  رب  ماما  يراشفاپ  اما  دندومن .  یناوارف  شالت  اهنآ  ندش  یلمع  يارب  یمالسا  بالقنا  يزوریپ 

یمالسا بالقنا  رگا  هک  دوب  هتفایرد  یبوخ  هب  یناهج  رابکتسا  هک  ارچ  دوب .  هتخاس  نیگمـشخ  نآ  راذگناینب  یمالـسا و  بالقنا  زا  نونج 
بالقنا يزوریپ  يادتبا  نامه  زا  هک  دوب  نیا  تشاد .  دهاوخن  رب  رد  اهنآ  يدوبان  زج  يا  هجیتن  دزاس ؛ هدایپ  لمع  رد  ار  لوصا  نیا  دـناوتب 

ماظن یگنهرف  هلاحتسا  لقاال  ای  لماک و  يدوبان  ددص  رد  اوق  مامت  اب  هدومن و  زکرمتم  بالقنا  نیا  هب  ندز  هبرضرب  ار  دوخ  شالت  یمالـسا 
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برغ و هزورما  دننک :  یم  حیرشت  هنوگنیا  ار  یمالسا  بالقنا  اب  برغ  قرش و  ینمشد  لیالد  یمالسا  بالقنا  ریبک  ربهر  دمآرب .  یمالسا 
یمالـسا بالقنا  لاس  هد  نیارد  اهنآ  تسا .  مالـسا  دـنک  جراخ  هنحـص  زا  ار  نانآ  دـناوت  یم  هک  ییورین  اـهنت  هک  دـناد  یم  یبوخب  قرش 
يدمحم بان  مالـسا  زکرم  هک  ناریا  رد  ار  نآ  نکمم  هلیـسو  ره  هب  هک  دنا  هتفرگ  میمـصت  دنا و  هدروخ  مالـسا  زا  یتخـس  تابرـض  ناریا 

یلم گنهرف  مالـسا و  زا  تلم  ندرک  هناگیب  دوخ و  لذـتبم  گنهرف  رـشن  اب  دـشن  رگا  یماظن ،  يورین  اب  دـنناوتب  رگا  دـننک ؛ دوباـن  تسا ، 
ماما يایاصو  اهدومنهر و  هب  رتشیب  تیانع  اب  ناریا  ناملسم  مدرم  یمالسا و  يروهمج  ماظن  نالووسم  هک  میراودیما  ( 264  . . . ) شیوخ و
نیا ات  دننک ،  یثنخ  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  یمالسا  بالقنا  دض  رب  یناهج  رابکتـسا  گنراگنر  ياه  هئطوت  دنناوتب  هرـس ،  سدق  لحار ، 

ار ام  یمالـسا  بالقنا  هنب و  تنم  ام  رب  ادنوادخ  دوش .  لئان  تسا  يودـهم  بالقنا  يزاس  هنیمز  هک  دوخ  ییاهن  فدـه  هب  دـناوتب  بالقنا 
تثارو تاکرب  تارمث و  زا  ار  اهتلم  همه  نادرگ و  ناهجرسارسرد  نازواجتم  رمع  هراتس  لوفا  نارابج و  متـس  ياهخاک  نتخیرورف  همدقم 

(265  . ) امرف رادروخرب  ناگنهرباپ  نافعضتسم و  تماما  و 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
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